
GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN FOR ÅRET 2020  
– AFHOLDT 5. JULI 2021 

 

Beslutningsreferat af generalforsamling i haveforeningen HF. Sydgrænsen 2020 

 

Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen for 2020, som grundet 
COVID-19 afholdes i 2021. Helle starter med at bede om 2 minuts stilhed for Vibeke have 
31, Bente have 100, Jette have 71, Jimmy have 35, Ellen have 61 og Bjarne have 14 der 
desværre gik bort i 2019/2020 samt Ingeborg have 41, Per 69, Mogens have 135 og 
Preben have 114, der desværre ikke er med os mere. 

Helle ønsker at sende en særlig tanke til Ellen Nielsen, der har haft et langt engagement i 
bestyrelsen. 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmeudvalg  

3. Bestyrelsens beretning over det forløbne år (udsendt med dagsorden)  

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning (udsendt med dagsorden)  

5. Driftsbudgettet for det kommende år  

6. forslag for bestyrelsen om udkast til pligtarbejde 

7. Forslag til behandling  

8. Valg af bestyrelse og revisorer m.m.  

9. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages) 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Lars have 13, der enstemmigt vælges. 

Lars kan fortælle, at der er 74 fremmødte, heraf 2 via fuldmagter.  

Lars kan konkludere, at der er indkaldt lovligt. Der er ingen indvendinger herimod. 

Lars gennemgår herefter dagsorden. 

 

 

 



GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN FOR ÅRET 2020  
– AFHOLDT 5. JULI 2021 

 

Ad. 2. Valg af stemmeudvalg 

Morten have 45, udpeger stemmeudvalg, der består af:  

Johnny have 76,  

Jan have 69,  

Allan have 141,  

Tonny have 6,  

Per have 117 

 

Ad. 3. Bestyrelsens beretning over det forløbne år (udsendt med dagsorden). 

Beretningen 2019/2020 er gældende. Formanden Helle har ikke yderligere 
kommentarer, men åbner for spørgsmål. 

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 

Beretningen er enstemmigt vedtaget. 

  

Ad. 4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning (udsendt med dagsorden). 

Kasserer Gitte har ikke yderligere kommentarer til det udsendte regnskab. 

 

Drøftelse: 

Lis have 122: Spørger ind til pumpelauget. Der er ikke anført udgifter for 2020. 

Gitte: Der opkræves for udgifter til el og det er ikke hvert år, der opkræves dette.  

 

Regnskabet vedtages enstemmigt. 

 

Ad. 5. Driftsbudgettet for det kommende år  

Gitte har ikke kommentarer til det udsendte driftsbudget. 

 

Der er ikke spørgsmål til driftsbudgettet. 

 

Ad. 6. forslag for bestyrelsen om udkast til pligtarbejde 

Morten gennemgår bestyrelsens forslag, der er udsendt med dagsordenen. 



GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN FOR ÅRET 2020  
– AFHOLDT 5. JULI 2021 

 

Forslaget er motiveret af, at bestyrelsen gennem en længere periode har oplevet, at ikke 
alle haveejere finder pligtarbejdet meningsfuldt. Bestyrelsen foreslår derfor, at der 
afdækkes andre måder at få afholdt arbejdet på. Herunder foreslår bestyrelsen, at det 
skal ændre navn til ”Fællesarbejde”. 

Bestyrelsen beder derfor om mandat til nedsættelse af en lille arbejdsgruppe, der kan 
komme med forslag. 

Morten åbner for spørgsmål og kommentarer. 

Drøftelse: 

Tine have 109: Byder diskussionen velkommen og fremhæver vigtigheden af, at vi er 
fælles om noget. 

Jørgen have 62: Fremhæver at man tidligere deltog 4 gange om året. Det er nu nedsat til 
3 gange. Han undres over, at det fortsat er et problem. 

 

Forslaget sendes til afstemning. 

For: 69 

Imod: 1 

Blanke: 4 

 

Forslaget vedtages 

 

Ad. 7. Forslag til behandling  

Der er indkommet 10 forslag til behandling på generalforsamlingen. Dirigenten 
gennemgår alle 10 forslag. 

 

Forslag nr. 1: ”Forslag til hegn mellem haverne”. Forslagsstiller Allan Klausen Have 141 
motiverer forslaget. 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

Drøftelse: 

Daniel have 95: Ønsker præcisering af forslaget. 

Allan svarer: Det drejer sig især om dem, der bor på hjørnegrunde, hvor rigtig meget af 
haven er hæk og ikke må være plankeværk.  
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Forslaget sendes til afstemning. 

 

Forslaget vedtages med 2 stemmer imod og 5 blanke. 

 

Forslag nr. 2-9: Forslagsstiller Heidi og Martin have 81, Kasper og Daisy have 132 samt 
Iver have 147 

Nr. 2 ”Åben en weekend hver måned i vinterhalvåret”. 

Nr. 3 ”Nøgleadgang for alle medlemmer hele året” 

Nr. 4 ”Port åbnes 1 uge før, op til en weekend 1. april” 

Nr. 5 ”Større pool 5000L” 

Nr. 6 ”Hegn helt ud til havegang” 

Nr. 7 ”Eget valg af forhæk” 

Nr. 8 ”Port lukkes 1.11 kl. 15” 

Nr. 9 ”Varmt vand på WC’er” 

 

Forslag nr. 2 og 3 byttes rundt. Nr. 6 og nr. 9 udgår. 

 

Forslag 3 tages først. Forslagsstiller ønsker ikke at motivere. 

Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget. Dette grundet frygt for åbne porte i 
vinterhalvåret vil medføre større risiko for indbrud. 

 

Drøftelse:  

Johnny have 76: Ønsker at der investeres i ny låge, som muliggør indgang om vinteren fx 
via chip eller selvlukkende låger. 

Daniel have 95: Ønsker præcisering om det kun omhandler kørsel til festpladsen. 

Tine have 109: Ønsker præcisering af hvorfor en nøgleudlevering er en dårlig ting. 

Formand Helle uddyber: Grunden til at bestyrelsen stemmer nej er, at det for mange år 
siden var muligt at komme ind og de tværgående veje var aflukket. Fra dengang var det 
erfaringen at lågen ofte var efterladt åben uden opsyn i vinteren. 

Sander have 101: Er imod argumentet og præciserer, at der findes mange andre 
nøgleformer, der er sikre. 
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Forslag sendes til afstemning. 

For: 22 

Imod: 34 

Blanke: 7 

Forslaget falder. 

 

Forslag 2:  

Forslagsstiller Martin have 81 motiverer: Der ønskes adgang til festpladsen om vinteren 
med bil og der skal opsættes jernkæder mod de tilgående veje. 

Bestyrelsen er af samme årsager, som ved foregående forslag, imod dette. Bestyrelsen 
beder forslagsstiller præcisere hvem, der skal sørge for at åbne og lukke. 

Martin præciserer: Det kan aftales efterfølgende. Dr er ikke i forslaget taget stilling hertil.  

 

Drøftelse: 

Johnny have 76: Har bestyrelsen overvejet om der er brug for en ny låge? Kan man have 
en nøgleansvarlig pr gang, så der ikke er så mange nøgler i omløb. 

Jørgen have 62:  Fortæller at det er ham, der i sin tid har sat kæderne op, men de er 
blevet kappet flere gange, da den ordning var der. 

Majbritt have 57: Har boet i haven i 37 år. Hun har aldrig oplevet, at det var et problem, 
at få materialer ind i foreningen. Der er tilgang via de små låger. 

 

Forslaget sendes herefter til afstemning: 

For: 20 

Imod: 31 

Blanke: 16 

Forslaget falder. 

 

Forslag nr. 4. 

Forslagsstiller ønsker ikke at motivere forslaget. 

Bestyrelsen finder ikke forslaget i tråd med Københavns Kommunes regler om, at 
haveforeningen ikke må bebos før 1. april.  
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Drøftelse 

Martin have 81: Ønsker præciseret hvornår lågen åbnes. 

Bestyrelsen: Altid 1. april. Man kan være heldig, at den åbnes et par dage før, men aldrig 
efter 1.april. 

Morten, bestyrelsesmedlem, præciserer, at det er reglerne i Københavns Kommune. 
Bestyrelsen har igen i år spurgt Kommunen om det er muligt at åbne tidligere, men fik 
nej. 

Sander have 101: Det giver ikke mening. Hvis der nogle år åbnes op før, så er det vel også 
muligt at have regler om, at der altid åbnes weekenden før. Det kan lyde som om, det er 
bestyrelsen, der selv vurderer. 

Morten svarer:  Hvis der skal fastsættes regler, så er det bestyrelsens holdning, at det må 
hedde åbning 1. april. Når der nogle år åbnes tidligere – fx som i år d. 27. marts ifbm. 
påske - er det med udgangspunkt i et ønske fra bestyrelsens side om at være large. 

Lis have 122: Der er ikke regler om, at lågen ikke må åbnes, det er haveforeningen, der 
ikke må åbnes op. 

 

Forslaget sendes til afstemning. 

For: 18 

Imod: 28 

Blanke: 15 

Forslaget falder 

 

Forslag 5: 

Forslagsstiller Kasper have 132 motiverer: De små pool, der pt er tilladt, kan der ikke 
sættes pumpe og filter på. De skal derfor tømmes ofte. De større pool kan man have hele 
sommeren, så man mindsker vandspild og kan sætte filter mv. på. 

Bestyrelsen er for forslaget, men pointerer, at der medfølger en del sikkerhedsregler ift. 
afskærmning. 

 

Drøftelse: 

Majbritt have 57: Der skal tilsættes klor og vi bor tæt på stranden, så hvorfor er større 
pool nødvendige. 

Kasper have 132: Klor forsvinder efter en uge eller to og så kan vandet hældes ud. 
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Forslaget sendes til afstemning, med krav om indarbejdelse af sikkerhedsregler.  

For: 38 

Imod: 22 

Blanke: 13 

Forslaget vedtages. 

 

Forslag 6 udgår. 

 

Forslag 7:  

Forslagsstiller ønsker ikke at motivere 

Bestyrelsen er hverken for eller imod. Bestyrelsen formoder, at der med grøn menes 
levende hegn. Bestyrelsen vil dog gerne præcisere, at hække ud mod gang og sti er 
foreningens. Her indkøber foreningen ligusterhæk. Ønsker man andet, kan man få et 
beløb, svarende til den liguster bestyrelsen vil indkøbe, refunderet. 

 

Forslag stilles til afstemning uden debat. 

For: 28 

Imod: 24 

Blank: 15 

Forslaget vedtages 

 

Forslag 8: 

Forslagsstiller ønsker ikke at motivere forslaget. 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 

Forslaget stilles til afstemning uden debat. 

For: 65 

Imod: 0 

Blanke: 3 

Forslaget vedtages 
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Forslag 9 udgår. 

 

Forslag 10: ”Loppemarked ved egen havelåge”. Forslagsstiller Daisy Have 132.  

Forslagsstiller ønsker ikke at motivere forslaget 

Bestyrelsen er ikke imod forslaget, men vil dog opfordre til, at der koordineres, så der 
ikke er havesalg forskellige dage. 

 

Forslaget sendes til afstemning uden debat 

For: 62 

Imod: 0 

Blanke: 6 

Forslaget vedtages. 

 

Ad. 8. Valg af bestyrelse og revisorer m.m.  
Der skal ske valg af bestyrelsen,  
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Kasserer Gitte Wallin (modtager genvalg). Genvalgt uden modkandidater 
Bestyrelsesmedlem Kim Nielsen (modtager genvalg).  

Genvalgt uden modkandidater 
  

Valg af bestyrelsessuppleanter:  
Steen Pedersen (modtager genvalg)  
Kira L. Andersen (modtager genvalg)  
Michael P. Svendsen (modtager genvalg)  
Ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Martin Sander have 101. 

Suppleanter alle valgt uden modkandidater. 
 

Der skal ske valg af 2 revisorer:  
Preben Kaiser (modtager ikke genvalg)  
Bestyrelsen foreslår at revisorsuppleant Majbritt Gøth indtræder.  

Majbritt er valgt. 
Jørgen Gyldenbo (modtager genvalg).  

Genvalgt uden modkandidater 
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Der skal ske valg af 2 revisorsuppleanter:  
Lis Brandt (modtager genvalg).  

Genvalgt uden modkandidater 
Ny revisorsuppleant. Der er ikke nogen, der opstiller.  

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at overveje, om de fremad kunne tænke sig at 
opstille som revisor suppleant. 
 
Der skal ske valg af vurderingsudvalg  

Kaj have 16 – ønsker ikke genvalg 
Kenneth have 28 – Ønsker ikke genvalg 
Søren have 61 – ønsker ikke genvalg. 

 
Bestyrelsen takker for godt arbejde fra et vurderingsudvalg, der har bistået foreningen i 
mange år. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende indtræder i nyt vurderingsudvalg. 

Anders have 97 
Kenneth have 22 
Kenni have 98 

Kenni og Kenneth præsenterer sig.  
Vurderingsudvalg vælges uden modkandidater. 

 

Der skal ske valg af festudvalg. 

Bente have 84 (ønsker genvalg) 

Gitte have 22 (ønsker genvalg) 

Sussi have 6 (ønsker genvalg) 

 

Det siddende festudvalg ønsker at fortsætte og vælges uden modkandidater.  

 

 

Ad. 8 Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages) 

Lis have 122: Ønsker at præciserer, at de små låger skal åbnes 1. april, det står i 

ordensreglementet. 



GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN FOR ÅRET 2020  
– AFHOLDT 5. JULI 2021 

 

Bestyrelsen beklager, at de små låger først blev åbnet for sent. 

Allan have 141: Er uenig. Der er tidligere besluttet, at de først åbnes første maj, da der 

ikke bor mange før. 

 

Finn have 71: Der er et ønske om flere bump og spejl på gangene. Der er for mange, der 

kører for hurtigt. Finn ønsker, at der fremad er muligt at leje foreningens trailer – evt. 

mod betaling. 

Bestyrelsen har noteret sig ønske om bump og spejle og vil undersøge dette. 

Der er tidligere drøftet mulighed for leje. Dels er der forsikringsmæssige forhold, der ikke 

muliggør kørsel uden for foreningen og dertil er der forhold omkring administration af 

lejen. Derfor er det tidligere nedstemt. 

 

Majbritt have 57: Skraldespanden på hjørnet ved indgangen lugter af øl og hundelort. Er 

det muligt at finde en anden løsning, der mindsker lugtgener. 

Bestyrelsen vil gerne se på det. 

 

Bestyrelsen takker for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttes. 


