
Haveforeningen Baagø 

Ordinær Generalforsamling, 2016 

 Lørdag den 27. februar,  

Skovbovænget 10, 5230 Odense M 

 

Referent: Leif G. Andreasen 

Fmd. Trine bød velkommen                                                                                                                

Pkt. 01. Valg af dirigent.  Gert Vinkel blev valgt.   

Pkt. 02. Valg af stemmeudvalg. Valgt:  Inger, Kirsten, Henning  

Pkt. 03. Fmd. beretning. Der blev afholdt et minuts stilhed for at mindes afdøde Iben Eriksen.                   

Helle gjorde opmærksom på fejl i dagsordenen da Henning var på valg.                                                                

Trine kunne fortælle at der var indgået en lejekontrakt med Odense kommune, som varede til år 2029.  Der 

kører i øjeblikket 7 sager i fogedretten om manglende haveleje. Festudvalget var overtaget af bestyrelsen, 

som ønskede at der bliver valgt et festudvalg.  Helle ang. for store huse hvilken holdning bestyrelsen har til 

det? Trine fortalte at det var besluttet at samlet set måtte der kun bygges for højst 15% af grunden dog 

max 60 m
2.

, og at man ventede på et oplæg fra kommunen om for stort byggeri.  Ang. dræning. Der havde 

været klager over for dårlig dræning. Trine sagde at bestyrelsen have arbejdet intenst for at få dette løst bl.  

a. kunne det komme på tale at lade f. eks. Slamson stå for det. Henrik var inde på at de skulle regne med   

at det kunne blive bekosteligt. Louise mindede om at man kunne bruge regnvand som en vandhane. Frank 

kunne fortælle at hans hus, som var over den tilladte højde, var blevet handlet flere gange om det så kunne 

betragtes som lovligt? Han mindede også om at der i Hvidovre kørte en sag om ulovligt byggeri.                                                                                                                       

Marcus opfordrede bestyrelsen til at lave en plan for hvordan man svarede på spørgsmål.            

Formandens beretning blev taget til efterretning 

Pkt. 04. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, som blev taget til efterretning. Der blev stillet 

spørgsmål om havehandler på kr. 6251 kr. Svaret var at I forbindelse med en handel var et af kravene at 

nogle store træer skulle fjernes med roden hvilken foreningen måtte stå for det kom til at koste 6250 kr. 

den sidste kr. var faktisk hvad en have blev solgt for og skulle have være bogført som indtægt. Der var også 

en bemærkning til udgifterne vedrørende kørslen om, at den tidligere var væsentlig lavere.                                                             

Kassebeholdningen: 31-12-2015 6.997,00. Banken: Daglig Drift 88.325,74 – Investeringskonto: 168.286,49 – 

Festudvalget: 22.858,97. 

Pkt. 05. Budget: Budget blev fremlagt og godkendt. Efter rettelse viste budgettet et overskud på kr. 

31.817,00. Kasseren påpegede at vandforbruget, som var steget kraftigt, beløb sig til 84.421 kr. 

Pkt. 06. Indkomne forslag:                                                                                                                                      

Forslag fra Marcus Florentz Have nr. 143. Et forslag som indeholdt 11. punkter det 11. punkt frafaldt da 

kommunen havde lavet en aftale gældende til år 2029. De øvrige punkter blev drøftet og man kom frem til 

den beslutning at forslagene skulle til afstemning som en henstilling til bestyrelsen og det blev vedtaget at 

bestyrelsen skulle arbejde videre med punkterne og komme med en konklusion til fremlæggelse på 

Sommermødet.  

Forslag fra Helle Bille have 53: Pkt.1 Den Frostfri hane nedlægges: Ikke vedtaget Pkt. 2 Regnskab for det 

forgangne år fremsendes med indbydelserne til ordinær generalforsamling; Vedtaget.                                                                                                             

Forslag fra Henny Jørgensen/Knud Erik Nygård, have nr. 113: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at 

tage kontakt til Slamson eller et andet firma med spulevogn der kan komme rundt på gangene i foreningen. 

Dette med henblik på at få spulet samtlige drænledninger i haveforeningen. En sådan spuling skal foretages 

hver sommer. Knud håbede at bestyrelsen havde samme mening så der kunne kommes rundt i det hele da 

hver enkelt havelejer ikke kunne spule/rense rørene indenfor i egen have. Henrik mente der var blevet 

spulet.  Helge fortalte der var udført arbejde hvor havelejeren ikke var tilstede. Gert uddybede det ved at 



fortælle om hvordan det kunne gå. Tormod om at Slamsung ikke kunne komme rundt. John om at have 

egen pumpe og at drænet ikke kunne tage vandet. Cillie manglede tegning over hvor de forskellig dræn er 

lagt. Tage mente Slamsung godt kunne komme rundt én gang om året og at vi godt kunne holde øje med 

rørene i haven. Henrik om ikke at foretage sig noget uden først at være helt klar over hvad det ville koste. 

Helle om der er økonomisk råderum for det. Helge ville gerne være behjælpelig.  Forslaget   blev vedtaget.                                                

Forslag fra Bestyrelsen: Det foreslås, at haveforeningen laver en væg, hvor de medlemmer der ønsker post, 

kan komme med en godkendt postkasse til opsætning, efter aftale med bestyrelsen. Begrundelse: det var 

et ønske fra Postvæsenet. Forslaget blev vedtaget.    

Forslag fra Uffe Kristoffersen have nr. 81: Der opsættes en hjertestarter i kolonihaven. Efter flere advarsler 

om det økonomiske og betjeningen af en hjertestarter vil bestyrelsen undersøge hvilken muligheder der er 

for at det bliver forsvarligt.  Forslaget blev vedtaget.                                                                                      

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Generalf

orsamlin

gen 

sluttede 

kl. 13
30 

hvor 

formand

en 

takkede 

for god 

ro og orden. 

Nyvalgt 

bestyrelse  

 

 

 

Pkt. 07.   

Følgende poster vælges for 2. år 

a. Formand Trine                             

b. Bestyrelsesmedlem Tage                   

c. Bestyrelsesmedlem John        

d. Bestyrelsesmedlem Henning                      

e. Bilagskontrollør Cillie                             

 

 

Følgende poster vælges for 1. år 

f. 1.Bestyrelsessuppleant               

g. 2. Bestyrelsessuppleant              

h. 1. Bilagskontrollør suppleant      

i. 2. Bilagskontrollør suppleant 

Pkt. 08                                       

Valg af Festudvalg                        

a. Medlem for 2. år Lillie.             

b. Medlem for 2. år Len.                

c.  Medlem for 1. år Anja.              

d.   1. Suppleant Hanne.   

Pkt. 09                                       

Valg af Vurderingsudvalg            

a. Valg for 1. år Heidi                   

b. Valg for 1. år Henrik                

c.  Valg for 1. år Uffe                   

d.  Suppleant for 1.år Cillie 

(Modtager ikke genvalg) 

(Modtager genvalg) 

(Modtager genvalg) 

(Modtager genvalg) 

(Modtager genvalg) 

Valgt: Henning Lang.                           

Valgt.                                                     

Valgt.                                                    

Valgt.                                                    

Valgt. 

Pkt. 10. Eventuelt 

Helle ville gerne vide om det var en udgift for foreningen, at der var 

kommet ny lygtepæl op. Hun fik at vide det ikke kostede foreningen 

noget, men at vi selv skulle stå for vedligeholdelsen.                              

Der var ros til Helge og dermed også Tormod for deres mangeårige 

indsats.                                                                                                     

Mette ønskede hjemmesiden var bedre, og at der var referater fra 

bestyrelsesmødet til offentliggørelse.  

Henning Lang Takkede for valget og ville gøre hvad han kunne for at leve op til tilliden og arbejde 

for at foreningen måtte være et godt sted at være. 

Christina                                                                                

Frank                                                        

Inge                                                           

Ingen valgt 

                   Fmd. Henning Lang __________________________________________________________   

Næst fmd. Tage Linde Clausen __________________________________________________________ 

    Kasserer Leif G. Andreasen___________________________________________________________ 

             Sekretær Erik Lysholm__________________________________________________________   

Bestyrelsesmedlem: Bo Kjeldstrup Sørensen_______________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem: John Poulsen_______________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Henning Hansen_____________________________________________________ 


