Referat af haveforeningen ”Grænsens” ordinære generalforsamling
Torsdag den 10-3-2016 kl. 19.00 Ungdomsgården, Skovvangsvej 127-129, Aarhus N

Referent: Else Marie Hansen
Velkomst ved formand Iris Lykke Jensen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Godkendelse af budget for 2016
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand for 1 år, Iris Lykke Jensen afgår
7. Valg af kasserer, på valg er Niels Kaa
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Else Møller Hansen og Pia Vogelius
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Henrik Moisen og Ida Linde
10.Valg af revisor for 2 år, på valg er Finn Andersen
11.Valg af 2 revisorsuppleanter, på valg er Carsten Skovgaard og Marie Christensen
12.Valg af 2 vurderingsmænd, på valg er Lena Kaa og Kent Christensen
13.Valg af 2 vurderingssuppleanter, på valg er Louise Wohlert og Ida Linde
14. Eventuelt
Ad. 1
Bestyrelsen foreslog Ole Bøg Sørensen fra Kredsen, som blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Læste derefter
dagsordenen op.
Der var 68 fremmødte
44 Haver = 88 stemmer
Stemmeudvalg: Finn Andersen, Kent Christensen og Lise Ryde
Ad. 2
Beretningen blev oplæst af dirigenten, derefter tog Iris Lykke Jensen ordet. Hun meddelte
at hun går af og har haft en blodprop.
Iris Lykke Jensen har siddet i bestyrelsen siden 1990 og været formand siden 1996,
forsamlingen takkede hende for sit store arbejde.
Beretningen blev derefter sat til debat.
Beretningen blev vedtaget.
Ad. 3
Niels Kaa fremlagde regnskabet.
Det blev herefter sat til debat.
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Ingen kommentarer
Regnskabet blev taget til efterretning.
Ad. 4
Niels Kaa fremlagde budgettet.
Budgettet blev godkendt.
Ad. 5
Forslag nr. 1 A
Nedlæggelse af de faste P-pladser.
Der var en livligt debat, både for og imod.
Nedlæggelsen af de faste pladser vil komme til at koste alle haver 60.00 kr. om året.
Forslags stilleren Susanne Hollund nr. 52, var godt klar over de delte meninger, men håber
vi måske kunne finde en løsning, måske dele nogle p-pladser.
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning.
Nej = 53
Ja = 30
Blanke = 2
Forslaget nedstemt.
Forslag nr. 1 B
Forslag om en lukket facebook side for Grænsens beboere.
Nr. 87= Syntes det er en god ide, men kun hvis skabene fortsat bliver anvendt til
oplysningerne.
Nr. 88= Oplyser at der i forvejen er en side for Riisvangen og Grænsen.
Forslagsstiller vil tage kontakt til Marianne Krog som står for siden og vil derefter meddele
Grænsens beboere, hvordan man kommer ind på den.
Forslaget blev herefter trukket.
Forslag nr. 2
Gæsteparkering omdannes til fri parkering.
Pia Vogelius fremlagde forslaget, som blev diskuteret på sidste generalforsamling.
Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning ved håndsopretning.
Ved godkendelse skal ordensreglerne rettes til.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag nr. 3
Forslagsstilleren var ikke til stede, men havde bedt Erling Madsen fremlægge den.
Generelforsamlingen godkendte dette.
Forslag om drænkort og tilbud om mere og bedre dræn.
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Niels har undersøgt dette, vi har i forvejen et kort over vores dræn, men vi har kun 2 steder
vi kan komme af med drænvandet og så 2 faskiner, vi kan ikke lede mere vand i disse, da de
allerede er på overarbejde.
Vores overflade vand er vi hver især pligtig til at lede ned i jorden i faskiner.
Når vi bliver kloakeret i 2024, bliver der kun en streng til køkken, bad og toilet vand,
kommunen vil holde øje med, at der ikke bliver udledt mere vand end vi modtager, så vi
kan ikke dræne den vej.
Pia Vogelius syntes vi skal nedsætte et udvalg der kan undersøge hvad vi kan gøre.
Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg.
Forslag nr. 4
Brug af giftstoffer skal medføre øjeblikkelig bortvisning fra kolonihaven uden mulighed for
at generhverve en sådan.
Forslagsstilleren Erling Madsen nr. 64 er meget utryk ved giftstoffer og hvad de medfører af
forgiftning af vores drikkevand, derfor forslaget.
Nr. 87= forslaget undrer mig, da det i forvejen er forbudt.
Nr. 126= Vi kan bruge facebook siden til at få gode tips om bekæmpelse af ukrudt på mere
miljø rigtig vis.
Nr. 88= skal vi til at angive vores naboer?
Pia nr. 28= Vi får et stort nedslag i prisen på vores dækningsbidrag af kommunen, netop for
ikke at bruge gift i vores haver, vi er usikre på om det er juridisk kan bortvise lejere af den
grund.
Dirigenten vil få Kredsen/forbundets jurister til at undersøge dette.
Nr. 64= for mig er det vigtigt at få stoppet brugen af gift.
Else Møller= Vi må arbejde videre med det i bestyrelsen.
Forslaget blev herefter trukket.
Forslag nr. 5
Århus Kredsen har givet tilladelse til max hæk højde på 180 cm. for de haver, som udgør
haveforeningens ydre afgrænsning til offentligt område.
Bliver forslaget godkendt skal ordensreglerne rettes til.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag nr. 6
Forslag om at Haveforeningen Grænsen benytter Kolonihaveforbundets nye
Standardforeningsvedtægt for kolonihaver på lejet jord.
På bordene er lagt enkelte eksemplarer af de nye vedtægter, desuden var der et link til
vedtægterne på det udsendte forslag.
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning uden debat.
Ja= 60
Nej= 16
Blanke= 7
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Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6
Pia Vogelius have blev valgt til ny formand.
Ad. 7
Niels Kaa blev genvalgt.
Ad. 8
Else Møller Hansen blev genvalgt
Ida Linde blev nyvalgt
Ad. 9
Lise Ryde blev valgt som 1. suppleant
Patrick Plance blev valgt som 2. suppleant
Ad. 10
Finn Andersen genvalgt
Ad. 11
Carsten Skovgaard og Marie Christensen blev begge genvalgt
Ad. 12
Lena Kaa og Kent Christensen blev begge genvalgt.
Ad. 13
Louise Skovgaard blev genvalgt som 1. suppleant
Ole Lauritsen blev valgt som 2. suppleant
Ad. 14
Marketender Tommy vil prøve at samle folk med dyre tv pakker, som så måske kan få det
billigere, mødet afholdes den 3-4 kl. 11.00
Nr. 87= Har i efteråret måtte fjerne en masse træ m.m. fra den grønne container, syntes
der er for dårligt.
Nr. 33= Det er fint med nye hæk højder, men er træt af de store træer i skel, da de skygger
det meste af dagen.
Pia vil tage kontakt med de haver langs skellet ind til de gule bygninger, som har fået
tilladelse til en ekstra etage, for at vi kan blive enige om, hvad vi skal gøre med hensyn til de
høje træer.
Nr. 126= Er træt af hullerne i vejen. Syntes vi skal tage kontakt til brandvæsenet, om
tilladelse til parkering på vejene.
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Niels= Læste en orientering fra Kredsen/kommunen om at det nu er tilladt med bebyggelse
på 50 m2 uanset grundes størrelse, og det er nu tilladt at placere huset på hele grunden og
ikke kun på bagerste del, dog skal der være 2,5 m til alle skel.
Med udgangspunkt i luftfoto fra 2014 kan alle huse, som i dag er under 50 m2, og som
overholder alle kolonihaveforbundets byggeregler, bortset fra kravet om afstand til skel,
godkendes. Der skal søges via Kolonihaveforbundet.
Niels= Der er også kommet nye papirer ved salg af husene, mange sider.
Pia= Skal vi nedsætte et udvalg til at kigge på P-pladserne?
Forslagsstilleren i nr. 52= Lægger noget ud i postkasserne om dette.

Pia Vogelius
Formand

_____________________

Ole Bøg Sørensen
Dirigent

_______________________

Else Marie Hansen
Referent

______________________
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