
GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN 5. JULI 2021 

 

Referat af generalforsamling i haveforeningen HF. Sydgrænsen 2021 

 

Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen for 2021, der – grundet 
COVID-19 – ligger i direkte forlængelse af afholdelse af generalforsamling 2020. 

 

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 til behandling (ingen forslag)  

7. Valg af bestyrelse og revisorer m.m.  

8. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages) 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår igen Lars have 13, der enstemmigt vedtages. 

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

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

Lars gennemgår herefter dagsorden. 

 

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

Formanden Helle har enkelte kommentarer til den udsendte beretning. 

 

• Der er kommet ny information fra Københavns kommune. Det er lovligt at bygge 
træterrasse, så længe den ikke er over 30 cm fra jord. Der er ingen begrænsninger 
herpå. 

 

• Foreningen har en facebookside. Den er ikke forum for bestyrelsesarbejdet og 
bestyrelsesmedlemmer bruger ikke siden. Bestyrelsen har noteret sig, at der har 
været flere drøftelser angående bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at 
medlemmer henvender sig direkte til bestyrelsen med spørgsmål. Det kan ske via 
mail hf@sydgraensen.dk eller i kontortid. 

 

• Der har gennem de seneste år været byggestop fra Københavns Kommune. Det 
betyder at alt med tag dvs. også legehuse, drivhuse mv. skal ansøges om. Der må 
ikke bygges noget uden ansøgning til Københavns Kommune. Inden ansøgning skal 
der hentes en ejerfuldmagt i kontortiden, underskrevet af bestyrelsen. 

 

• Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev fra kreds 1. Det er ikke med i beretningen, 
men man er velkommen med spørgsmål etc. 

 

• Der er nu kommet høringssvar ang. byggeri på Oliefabriksvej 100. Bestyrelsen har 
fået svar og fået at vide at kommentarer om gennemgang indarbejdes i 
lokalplanen. 

 

• Bestyrelsen har ændret en smule i foreningens ordensreglement. Der er ikke 
ændret i indhold, men alene i opsætningen. Den redigerede version findes på 
foreningens hjemmeside.  

 

Spørgsmål og kommentarer. 

Finn have 71: Ved man noget om hvornår byggeriet påbegyndes på oliefabriksvej? 

Svar fra bestyrelsen: Det vides ikke endnu. 

mailto:hf@sydgraensen.dk


GENERELFORSAMLING I HF SYDGRÆNSEN 5. JULI 2021 

 

 

Bestyrelsens beretning er enstemmigt vedtaget. 

 

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

Gitte har ikke yderligere bemærkninger og åbner op for spørgsmål. 

 

Drøftelse 

Daniel have 95: Vedr. de 3 sidste linjer om vedligehold og nyanskaffelser. Daniel undrer 
sig over, at budgettet er sprængt. 

Gitte: Vi har brugt lidt flere penge, end vi plejer. Det drejer sig om bygning af skralderum, 
reparation af brønd, varmt vand på toiletterne mv. Disse udgifter er ekstraordinære og 
forklarer et mer-forbrug. 

 

Regnskabet er enstemmigt vedtaget 

 

Ad. 5. Driftsbudgettet for det kommende år  

Gitte har ikke yderligere kommentarer. 

 

Der er ikke spørgsmål hertil. 

 

Ad. 6. Forslag til behandling (ingen forslag)  

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamling 2021. 

 

Ad. 7. Valg af bestyrelse og revisorer m.m.  

a. Der skal ske valg af bestyrelse. Følgende er på valg: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand Helle Stauning (modtager genvalg). Valgt uden modkandidater 

Bestyrelsesmedlem Morten Nielsen (modtager genvalg). Valgt uden 
modkandidater  

Bestyrelsesmedlem Irma Larsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår 
at suppleant Michael P. Svendsen indtræder. Valgt uden modkandidater. 
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Valg af bestyrelsessuppleanter  

Steen Pedersen (modtager genvalg)  

Kira L. Andersen (modtager genvalg)  

Martin Sander (modtager genvalg) 

Rene Thestrup have 22 foreslås af bestyrelsen som ny suppleant.   

Alle suppleanter er valgt uden modkandidater. 

 

b. Der skal ske valg af vurderingsudvalg. Følgende er på valg. 

Valg af vurderingsudvalg:  
Anders have 97 
Kenneth have 22 
Kenni have 98 

Det siddende vurderingsudvalg ønsker at fortsætte og vælges uden modkandidater. 

 

c. Der skal ske valg af festudvalg.  

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) 

Daniel have 95: Ukrudtspatruljen opfordres til at også at se på hækkens bredde. Det kan 

være svært at komme rundt med bil. 

Bestyrelsen ønsker at supplere. Bestyrelsen er af Københavns kommune oplyst, at alle 

haveforeninger skal gennemgås af brandtilsynet og et af de områder, de ser på, er vejens 

bredde, som skal være minimum 3 meter. Bestyrelsen har derfor allerede bedt 

ukrudtspatruljen om at være opmærksomme herpå. 
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Merete have 101:  Generalforsamling her i kolonihaven er rigtig hyggeligt, kan det ikke 

overvejes fremover? 

Bestyrelsen: Det vil kræve en vedtægts ændring, da nuværende vedtægter kræver 

generalforsamling inden udgangen af april. Bestyrelsen vil se på, om det skal foreslås 

ændret fremad. 

Kenni have 98: Ønsker at takke bestyrelsen, vurderingsudvalg og festudvalg. 

Formanden Helle ønsker at takke festudvalg, revisor og vurderingsudvalg for et godt 

stykke arbejde. 

Derudover ønsker bestyrelsen at takke: 

• Allan Klausen som er stoppet i bestyrelsen og takkes for sit arbejde. 

• Benni som er stoppet som foreningens vandmand og takkes for sit mangeårigt 

arbejde.  

• Preben Kaiser v. Solveig takkes for mangeårigt engagement som foreningens 

revisor. 

• Det tidligere vurderingsudvalg takkes for mange års hjælp til foreningen. 

• Irma Larsen stopper som bestyrelsesmedlem og takkes for mangeårigt arbejde. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen. 


