
Haveforeningen Grænsen  

Ekstraordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 14. August 2019 kl 19.00 

 

Antal haver fremmødt: 52 

 

Velkomst ved Charlotte (sekretær i den fungerende bestyrelse) 

 

1. Valg af dirigent 

Steen er valgt (formand for bestyrelsen Haveforeningen Rissvangen) 

Trine have 41 er valgt som referent 

Stemmetællere 

Lars have 124 

Lene have 92 

Dorte have 131 

 

2. Orientering om Haveforeningen Grænsens situation. Herunder orientering af serviceaftale m. 

kolonihaveforbundet vedr økonomistyring. 

Medlemmer af fungerende bestyrelse, Charlotte, orienterer om situationen. 

Årsag til generalforsamling skyldes af kasserer blev syg og formand er gået af. 

Erfaret at kombination af tid og kompetencer har stor betydnng for om en bestyrelse kan fungere 

godt.  

Den fungerende bestyrelse startede på bar bund i foråret.  

Har skabt forskellige udvalg med stor opbakning fra medlemmerne. (havevandrings udvalg, 

mosteudvalg, hjemmeside udvalg) 

Opfordrer til at opstillere til bestyrelse overvejer hvilke kompetencer man byder ind med.  

Det er vigtigt at man overvejer den tid man kan byde ind med, da det er en tidskrævende opgave. 

Pga manglende kræfter til at lave kasserer arbejde, har den fungerende bestyrelse købt sig til en 

serviceaftale hos forbundet.  

Der har været mange gode oplevelser forbundet med at være i bestyrelsen. Bla samarbejde med 

Riisvangen og Fælles Arbejdsdag har været super fint.  

 

SPØRGSMÅL: 

Sten Ole have 42 – har I mulighed for at beskrive hvorfor formanden er gået og efterfølgende 

resten af bestyrelsen.  

SVAR: Vi har forsøgt at få det til at fungere, men kræfterne er sluppet op.  

 

Rie have 148 – Samme som ovenstående 

Gert have 143 – Er der nogen af de nuværende der fortsætter.? 

SVAR: Per gør gerne. Lis og Charlotte gør ikke. 

 

Pia have 28 – hvad koster det at forbundet laver kasserer arbejde? 



SVAR : ca 49.000 pr år.  

 

Ole have 109 – Indenfor fagbevægelse kan man få kurser. Er der mulighed for det her også? 

SVAR: Ja, kredsen afholder løbende kurser for kasserer.  

 

 

3. Valg af Formand 

Ingen melder sig –  

 

SPØRGSMÅL: Hvad er konsekvensen hvis vi ikke finder en formand?, 

SVAR: Ultimativt overtager kredsen. 

Johnny fra kredsen orienterer: Skulle der ikke komme en bestyrelse, skal kredsen overtage 

haveforeningens admin, og sender det videre til Forbundet. Alt (undtagen vurderingsudvalg) bliver 

lagt over på kredsen og forbundet. Der bliver en distance, da alt skal ordnes administrativ.  

Hvis ikke bestyrelse vælges, finder kredsen dato til ny ekstraordinær generalforsamling som det 

første. Udelukkende med valg på dagsorden. Dette vil blive gjort løbende indtil der er en bestyrelse.  

Den økonomiske konsekvens er lidt usikker, men det vil komme til at koste. Det er ikke billigt.  

 

SPØRGSMÅL: Kan Riisvangen og Grænsen køre sammen under en bestyrelse? Steen er ikke 

afvisende, Kredsen orienterer at det kræver vedtægtsændringer, og derfor ikke er 

anbefalelsesværdigt som en midlertidig løsning. 

 

Kaffepause. 

 

Valg af formand genoptaget…. 

 

Sten Ole have 42 – tager ordet. Snakker om at de formelle krav til bestyrelsen er vokset i forhold til 

tidligere. Det har flere gange været svært at have en bestyrelse kørende gennem de sidste år.  

Det er måske på tide at lave om på noget struktur. Måske skal flere opgaver ligges ud, så der er tid 

til at kerneopgaverne, som har med trivsel at gøre, er i fokus i en bestyrelse. 

 

Lene have 55 – Glad for at være i bestyrelsen tidligere, men som ung kan det være svært at finde 

tiden til bestyrelsesarbejdet.  

 

Johnny Kredsen – der vil gå min. en månede inden en ny generalforsamling.  

 

Sten Ole have 42 – hvis vi ikke vælger en bestyrelse nu, så opfordres til at der skal snakkes og 

drøftes mere åbent om mulighederne, inden næste generalforsamling.  

 

Rie have 148 – Kan man have halvtids eller fuldtidsansat i de to haveforeninger? 

SVAR: Det kan overvejes 

 

Pia have 28 – Kan indkaldelse til infomøde blive sendt via kredsen pga persondatalov osv. 

SVAR: Kredsen accepterer at sende dette ud 

 

Ole have 4 – Vil gerne sælge have..? 



SVAR: Der kan ikke sælges have før der er bestyrelse.  

 

INGEN FORMAND VALGT 

 

4. Valg af Kasserer 

 

 

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

 


