
Referat af ekstraordinær generalforsamling. 

Onsdag den 21. september 2016 kl. 19.00. Ungdomsgården, Skovvangsvej 127, Aarhus N. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af kasserer. 

 

Ad punkt 1 

Formand Pia Vogelius bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. 

Johnny Eriksen fra Århuskredsen blev valg som dirigent. Han kunne konstatere at formalia for 
indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling er overholdt. 

Ad punkt 2 

Beretning om sagen 

Pia startede med at sige, at hun var ked af, at skulle fortælle denne beretning. Herefter blev der kort 
orienteret om, hvad der lå til grund for den beklagelige situation. 

Gennem årerne i haveforeningen har Pia kendt Niels som en rar, venlig og hjælpsom mand. 

I bestyrelsen oplevede hun ofte Niels som vred og temperamentsfuld. Samarbejdet imellem kasserer 
og den øvrige bestyrelse kunne ofte være svær.  

Med en ny bestyrelse i år, har vi oplevet, at Niels’s temperamentet og samarbejde i bestyrelsen har 
været ekstra svært. 

Det har f.eks. været vanskeligt at få lov til at spørge ind til og foreslå nye tiltag, særligt omkring 
økonomien. Niels ønskede f.eks. ikke, at vi skulle være flere fra bestyrelsen om at godkende regninger, 
eller at vi skulle være flere, der skulle have adgang til haveforeningens konto via Netbank (ifm. køb og 
salg af kolonihaver). Bestyrelsen erfarede, at Niels modarbejdede beslutninger, der var truffet på 
generalforsamlingen og i bestyrelsen. Det har givet anledning til sager i foreningen, hvor trådene skulle 
redes ud. Niels har ikke deltaget i bestyrelsesmøderne efter juni i år. Manglende deltagelse på 
bestyrelsesmøder og udeladelse af lovede regnskaber betød, at vi ikke havde mulighed for at spørge 
ind til haveforeningens regnskab.  

Niels meddelte pludseligt på en havevandring i slutningen af august, at han ville træde tilbage som 
kasserer med øjeblikkelig virkning.  

For at vi til generalforsamlingen kunne fortælle, hvad det vil sige at være kasserer i HF Grænsen, 
begyndte vi at se på, hvad der lå i opgaven. Med bestyrelsens nye mulighed for at kigge i 
haveforeningens ind- og udbetalinger via Netbank, fandt vi uregelmæssigheder i form af manglende 
betalinger for tre haver, - oplysninger, som revisorerne ikke har haft adgang til.   

Bestyrelsen forlangte, inden revision, at vi ville gennemgå bilag og regnskab for 2016 med Niels.  

Efter gennemgangen forelagde bestyrelsen Niels det faktum, at der ikke var betalt el og vand for egen 
have samt haveleje, el og vand for sønnen.  

Niels erkendte. På samme møde, spurgte vi Niels, om haveforeningen havde en computer, som den 
nye kasserer kunne overtage. Det var der ikke, var svaret. 



Vi bad efterfølgende om alle bilagsbøger og regnskaber. Vi fik fra 2011 til nu. 

Her fandt vi, at der var indkøbt 5 computere, programmer, it redskaber, internet mm. over de sidste 3 
år, som ikke var forelagt eller godkendt af den siddende bestyrelse, - og at en del var til eget forbrug. 

Det har Niels også erkendt, og efterfølgende indbetalt til haveforeningen. Således er det foreløbigt 
afklaret for de to haver. For den tredje og sidste berørte have afventes det, at berørte havelejer 
fremlægger kvitteringer. 

Dirigenten gav mulighed for stille få uddybende spørgsmål 

1. Have 42 spørger til størrelsesordenen af beløbet.  
Formanden kunne berette, at det beløb sig til ca. 63.000 kr. for de to haver, hvoraf det meste 
allerede er betalt. Det er aftalt, at resten af beløbet betales snarest (er sket). 
 

2. Et yderligere spørgsmål til dette lød på, hvad konsekvenserne af dette bliver for kassereren. 
Formanden svarede, at det havde bestyrelsen ikke taget stilling til endnu, idet sagen ikke er 
endelig undersøgt/udredt. Bestyrelsen overvejer, om der skal en uvildig regnskabskyndig på 
sagen, således at regnskaberne for de seneste 5 år kan gennemgås og dermed fastslå, at der ikke 
er foregået yderligere uregelmæssigheder. 

Hertil supplerede Johnny med, at rose bestyrelsen for deres arbejde i sagen og fortalte, at sagen var 
blevet håndteret helt efter bogen.  

3. Et spørgsmål gik på, om vi kunne vælge en ny kasserer, når der kun var 30 personer (24 haver) 
fremmødt. 
Dirigenten kunne forklare, at da der ikke er tale om forslag til nye bestemmelser eller forslag til 
lånoptag eller lignende, er det de fremmødte, der ved simpel valg, vælger ny kasserer. 

Valg af kasserer 
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlem Else Marie Hansen, blev opstillet som kandidat.  
Else Marie Hansen blev valgt uden modkandidater. 

Else Marie takkede for valget og orienterede om, at hun ville arbejde for, at der kommer et mere 
udførligt regnskab fremover, så man kan se, hvad pengene er gået til.  

4. Et spørgsmål gik på, hvordan man kan sikres, at kasserer ikke kan gøre noget lignende. 
Det blev pointeret, at der jf. vores vedtægter, altid skal være to underskrivere på diverse udgifter. 
Else fra bestyrelsen fortalte, at vi i bestyrelsen arbejder for mere åbenhed og gennemsigtighed. 
 

5. Et spørgsmål gik på, hvad bestyrelsen gør i forhold til, at kassereren kommer fra bestyrelsen, og at 
der nu mangler et bestyrelsesmedlem.  
Hertil var svaret, at en bestyrelsessuppleant ville blive kontaktet og indkaldt. 
 

6. Et spørgsmål gik på, hvem der nu skulle modtage aflæsning af el og vand.  
Hertil svarede den nye kasserer, Else Marie, at aflæsningen kan afleveres i postkassen i have 58 
eller sendes til haveforeningens mailadresse: haveforeningengraensen@gmail.com.( Nu 
hfgraensenkasserer@gmail.com) 

 

Formand Dirigent Referent 
   
_________________________ __________________________ _________________________ 
Pia S. Vogelius Johnny Eriksen Ida Linde 

 


