
Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014
Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V

49 haver repræsenteret (60 personer)

l. Valg af dirigent

Anette, have 29, valgt.

2. Valg af referent

Marie, have 32, valgt.

3. Nedsættelse af stemmeudvalg

Helle, have 69

Mette, have 6

Henrik, have 44

4 . Bestyrelsens beretning (bilag sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

5 . Årsregnskab 2013 (se bilag sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen)

Kasserer, Henning, gennemgik årsregnskabet.

Køkkencontainerne sparer vi penge på, da vi er begyndt selv at rengøre dem og opbevare dem i

vinterperioden. Vandudgifterne var i 2013 betydeligt højere end i 2012. Formentlig pga. den varme

sommer i 2013.

6. Godkendelse af budget 2015 (se bilag sendt ud sammen med indkaldelsen til

generalforsamlingen)

Oldhøjen bevarer havelejen på 3500 kr. årligt.

Arthur, have 72: Har bestyrelsen en idé om, hvad nye vandrørvil koste?

Søren, formand, lovede at undersøge, hvad Oldjorden har betalt for rør. Oplysningerne bliver lagt

ud på hjemmesiden.

Nina, have 7: Kunne vi ikke sende generalforsamlingsindkaldelsen ud pr. mail til de folk, der ønsker

det, så vi sparer porto?

Henning, kasserer: Indkaldelsen sendes pr. post pga. girokortet. Alt andet sendes pr. mail.

Karen, have 47: Det er en god idé, at indkaldelsen kommer ud pr. post, så vi er sikre på, at

indkaldelse og girokortet kommer ud til alle.

Søren, formand: Hvis man ønsker det, kan man også få generalforsamlingsindkaldelsen pr. mail.

Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag

• Bestyrelsen: Vandafgift ved manglende lukning af vand hæves til 250 kr. (punkt 3.03 i

ordensreglerne). Formuleringen: "Der opkræves 100 kr. af medlemmer..." erstattes med: "Der

opkræves 250 kr. af medlemmer..."

Søren, formand: Efter sidste års vandåbning havde vi store problemer med, at nogle haver ikke
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havde fået lukket for vandet eller ikke var i haven til at opdage brud på rør. Derfor ønsker

bestyrelsen at hæve gebyret for ikke at have styr på vandlukningen.

Forslaget blev vedtaget

Antal stemmer for: 94 Antal stemmer imod: l

Bestyrelsen foreslår, at havelejeændringer præciseres således, at den del, der hidrører

opsparingen til vandrenovering, øremærkes.

Have 37: Vil de øremærkede opsparede penge også komme ind på en bunden opsparing?

Søren, formand: Det siger forslaget ikke noget om.

Henning, kasserer: Man kan foretage noget, der hedder henlæggelse. Jeg er bange for, at hvis vi

laver en egentlig henlæggelse, kan man ikke længere udbetale den enkelte ejers andel ved salg

af have. Hvis vi beslutter at 'øremærke', kan vi fortsat lade køberen overtager havens andel af

foreningens formue.

Annie, have 41: Nu bliver jeg forvirret. Er det et argument imod?

Henning: Øremærkningen kan være en udmærket idé, da bestyrelsen er bundet af det. En

henlæggelse af pengene, vil jeg fraråde. Hvis vi stemmer for, er vi stadig sikret, at man får hele

den andel, man har været med til at spare op, udbetalt.

Forslaget blev vedtaget

Antal stemmer for: 89 Antal stemmer imod: 5

Bestyrelsen: Efter sidste års aflyste præmiefest foreslår bestyrelsen, at vi i Oldhøjen deltager i

den af kredsen arrangede præmiefest. Ønsker et festudvalg at arrangere præmiefest særskilt,

skal dette stilles som forslag til generalforsamlingen.

Marie, have 46: Hvor stor er festen i Aarhuskredsen?

Søren, formand: Det er alle haveforeninger i Aarhus, der har mulighed for at deltage. Det er en

stor fest.

Forslaget blev vedtaget

Antal stemmer for: 88 Antal stemmer imod: 3 Blanke: 2

Bestyrelsen (vedrørende hold af bier i haverne):

Præcisering af ordensregel 1.06.

"1.06. Bestyrelsen kan give tilladelse til at holde husdyr i haverne."

hvis der stemmes for forslaget, erstattes med:

"1.06. Bestyrelsen kan give tilladelse til at holde husdyr herunder bier i haverne."

eller hvis der stemmes imod forslaget erstattes med:

"1.06. Bestyrelsen kan give tilladelse til at holde husdyr dog ikke bier i haverne."

Annie, have 41: Jeg har længe tænkt, at det kunne være spændende at holde bier, og har

kontakt med det projekt i København, der hedder Bybier. Bybiervil måske også lave projekter

for Kolonihaveforeninger og måske også etablere sig i Århus. Det er så Bybier, der passer

staderne, og man betaler dem en afgift for det.

Grethe, have 66: Er vores haver ikke for små til bistader?

Søren, formand: Jeg har talt med Aarhuskredsen. Bier går ind under husdyrhold. Dvs. at

bestyrelsen udfra ordensreglerne kan give tilladelse til at holde bier.
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Annie, have 41: Der er nogle råd, man kan følge, så alle bierne ikke bare flyver ind til naboerne.

Ulla, have 3: Min bror er biavler, og jeg har forhørt mig om bier. Det er sådan, at bier ikke

generer os. Det er hvepsene, der generer os, når vi spiser. Bierne går ikke efter vores mad.

Henrik, have 44: Så vidt jeg er orienteret, holder de i HF Frydenlund bier uden problemer.

Stig, have 65: Jeg synes, det er en fantantastisk idé. Er det rigtig forstået, at vi bare kan bestille

Bybier til at stå for det hele?

Annie: Ja, hvis projektet overhovedet bliver til noget.

Birgitte, have 15: Ved du, om de i København har erfaring med bier i kolonihaverne? Jeg tænker

på folk, der er allergisk overfor bistik.

Annie: Jeg ved ikke, om de har kolonihaveprojekter i København. Og vi har jo bier i haverne

allerede.

Søren: Selvom der stemmes ja til forslaget, skal bestyrelsen stadig give en tilladelse, og

bestyrelsen vil selvfølgelig tage hensyn til, hvis der skulle være en nabo, der er allergisk over for

biestik.

Margrethe, have 54: Jeg er betænkelig over for, at det er nogen, der kommer udefra, der skal

stå for pasningen. Det skal være den enkelte haveejer, der stadig har ansvaret.

Camilla, have 37: Jeg er bekymret, hvis det kan dreje sig om mange bistader i en enkelt have.

Det skaber larm.

Margrethe: Hvis bestyrelsen skal administrere, hvem der skal have lov til at have bier, og hvem

der ikke skal, kan det blive urimeligt.

Annie: Skal vi ikke have tiltro til, at bestyrelsen kan vurdere det på en ordentlig måde?

Anette, have 29: Hvis der bliver stemt for forslaget, skal bestyrelsen tage spørgsmålet op igen

næste år, for at finde ud af, om der er noget, der er nødt til at blive præciseret i forhold til

reglen om at holde bier.

Forslaget er vedtaget

Antal stemmer for: 54 Antal stemmer imod: 27 Blank: 12

8. Valg

• Valg af formand for 2 år

Søren, have 9, valgt

• Valg af l bestyrelsesmedlem for 2 år

Marie, have 32, valgt

• Valg af l bestyrelsesmedlem for l år

Annie, have 41, valgt

• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for l år.

Helle, have 69, valgt som l.suppleant

Anne-Mette, have 38, valgt som 2. suppleant

• Valg af revisor



•

Karen, have 47, valgt

Valg af 2 revisorsuppleanter

Dagny, have 72, valgt som l. suppleant

Anne, have 29, valgt som 2. suppleant

• Valgaf3tilvurderingsudvalget

Kaj, have 30, valgt

Christian, have 37, valgt

Erik, have 20, valgt

• Valg af l suppleant til vurderingsudvalget

Vibeke, have 16, valgt

9. Udvalg

Der henvises til beretningen. Man kunne på generalforsamlingen melde sig til udvalg.

10. Loppemarkeds- og storskraldsdage

Annie, have 41: Loppemarked- og storskraldsdagen sidste år blev der bakket godt op om. Der var

forskellige kommentarer til, hvor mange dage der skulle være, og hvilke tider på året der var bedst.

Om loppemarkeder:

Mette, have 6: Det var nogle rigtig gode dage, hvor man fik mødt naboerne på de andre gange.

Inge Lise, have 36: Det er en rigtig god idé. Vi vil gerne afholde det igen i år. Men maj er for tidligt,

da vi har nok at se til.

Birgitte have 15: Rigtig god idé. God idé at lægge dagene allerede her i foråret, hvor vi er i gang med

at rydde op.

Annette, have 29: Det lyder til, at det vil være en god idé at afholde to dage med loppemarked.

Annie: Vi finder to datoer - en først i maj og en dag først i septmeber.

Om storskrald:

Henrik, have 44: Storskraldsdagen var en rigtig god idé. Jeg håber, at det bliver gentaget igen i år.

Kirsten, have 5: Tidspunktet for storskrald var lidt sent. Kan de ligge tidligere i år?

Annie: Sidste år blev tingene kørt væk så snart, man havde stillet dem op til vejen. Jeg foreslår, at vi i

år lader tingene stå et par timer, så folk har mulighed for at klunse. Vi finder en dato sidst på

sæsonen.

Charlotte, have 49: En idé kunne være to gange om året, så der var større mulighed for at klunse.

Annie: Hvis mange tilmelder sig vores udvalg, kan vi evt. afholde storskraldsdage flere gange. Der er

mere arbejde i dem, end i loppemarkerer, hvor vi hver især er ansvarlig for vores bod og ting.

11. Evt.

Kristian, have 37: Jeg vil foreslå, at vi får nogle nye opslagstavler lige som dem, de har i Oldjorden. Med

glas for og til at låse.

Lene, have 20:Det er en rigtig god idé med opslagstavlerne. Kan vi ikke få sat det i gang allerede i år?

Søren, formand: Det hører med under vedligeholdelse, derfor behøver vi ikke stemme om det. Jeg
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synes, det er et rigtig godt forslag. Jeg opfordrer til, at skilteudvalget kigger på det.

Margrethe, have 54: Det undrede mig, at der pludselig stod en fotograf i min have

Nina, have 7: Jeg er med i Århus Fotografklub, og vi blev bedt om, at tage billeder til hjemmesiden. Jeg

sendte en besked ud pr. mail til alle. Jeg var ikke opmærksom på, at ikke alle modtager mails.

Fotograferne gik kun ind, hvor havelågerne stod åbne. Billederne er givet videre til bestyrelsen, som har

lovet at lægge dem ud på hjemmesiden.

Margrethe, have 54: Hvorfor bliver det ikke præciseret ved havesalg, at ulovlige toiletter skal

nedlægges?

Søren, formand: Det bliver præciseres ved hver enkelt vurdering af haver.

Annie: l alle de år jeg har haft have, er dette punkt taget op under eventuelt!

Margrethe: Jeg synes ikke, det er i orden, at folk ikke tager hensyn til miljøet.

Marie, bestyrelsen: Der er ved at blive indkøbt 3 parkering-forbudt-skilte. Er der nogen, der vil stå for

nedgravningen?

Mathias, have 24, Jens Anker, have 45, og Henrik, have 59, vil gerne tage sig af nedgravningen.

-^<....^u.-

Formand Søren Dideriksen

Dirigent Anetté-Nyfnann

/

MdMJ 'fei-trf
Referant Marie Rand Sørensen


