
 

 

 

 

 

Til bestyrelsen for Baagø Haveforening 

 

 

 

Bemærkninger til referatet af den ekstraordinære generalforsamling i Baagø Haveforening søn-

dag den 12. november 2017. 

 

1. Af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremgår det, at den ekstraordi-

nære generalforsamling er begrundet med, at der på den ordinære generalforsamling den 

5.marts 2017 blev vedtaget to modsatrettede forslag vedrørende helårsvand. Der henvises 

i den forbindelse til referatet af den ordinære generalforsamling. Begrundelsen blev på den 

ekstraordinære generalforsamling gentaget af formanden jf. referatet af den 12.11.2017. 

 

2. Henvisningen til referatet af 05.03.2017 holder ikke stik. Der er ifølge referatet på intet 

tidspunkt vedtaget to modsatrettede forslag vedrørende helårsvand. Under "Beretning fra 

Teknisk udvalg" kan man læse følgende: Der var en del bemærkninger til bestyrel-

sens beslutning om ikke at lukke for vandet, før der blev frost, hvilket må for-

modes at være sket af hensyn til vinterbeboerne. Flertallet af medlemmerne 

kommer derved til at betale for de få.  

      Formanden erklærede, at kritikken er taget til efterretning, og at der fremover 

      vil blive lukket for vandet pr. 1. november. 

      Senere i referatet af den ordinære generalforsamling 05.03.2017 kan man 

             under pkt. "6. Forslag" læse følgende: 1. Bestyrelsen fremsatte forslag om, at 

           der ved alle haver etableres bimålere for at konstatere forbruget. Udgiften  

           for hver havelod vil være max. 3.000 kr. (inkluderer stophane og brønd), idet  

           forudsættes, at haveejeren selv foretager opgravning til brønd.  

           Afstemning ved håndsoprækning: 6 stemmer imod, stort flertal for. Forslaget  

           er vedtaget. 2. Der etableres nye hovedvandledninger. Forslaget forudsætter,  

           at generalforsamlingen godkender frigivelse af foreningens opsparingskonto. 

           Afstemning ved håndsoprækning: 0 imod, stort flertal for. Forslaget er vedta- 

           get.          



           Forslag fra Bjarne  

           1. Lukning af vand senest 1. december. 

           Afstemning ved håndsoprækning: 3 imod, stort flertal for. Forslaget er ved- 

           taget. 

           (I parentes bemærket havde Bjarne tre forslag, hvoraf kun det første er ci- 

             teret her. Det var ikke korrekt, da formanden under den ekstraordinære gene-  

             ralforsamling forklarede, at Bjarnes tre forslag fejlagtigt var blevet sat til  

             afstemning under ét. Ifølge referatet af 05.03.2017 blev Bjarnes tre forslag sat 

             til afstemning hver for sig). 

                  Som det fremgår af ovenstående, er der ikke tale om, at der på den ordinære 

             generalforsamling er vedtaget to modsatrettede forslag. Faktisk blev bestyrel- 

             sens forslag om ikke at lukke for vandet i vinterperioden afvist, og formanden 

             tog ifølge referatet af den ordinære generalforsamling afvisningen til efterretning. 

 

     3.    Formandens begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling kan forklares ved det 
             udaterede "Nyt fra bestyrelsen", som den 20. oktober 2017 blev udsendt sammen med   

             indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Heri tilføjer formanden helt på egen  

             hånd og uden dækning i referatet af den ordinære generalforsamling følgende:  Det grund- 

             læggende formål var at vandforbruget blev forbrugsafregnet samt at den enkelte haveejer 

             herefter selv stod for åbning/lukning af vand på egen matrikel, samt at vandet i hovedled- 

             ningsnettet kunne stå åbent helårs. Yderligere var tanken at få begrænset vandforbruget  

             på vinterhanen (som ikke kan forbrugsafregnes). Forslaget blev vedtaget. – Det skraverede  

             og med gult markerede er formandens egen tilføjelse. De forslag, som blev vedtaget på den 

             ordinære generalforsamling var alene forslaget om at etablere vandmålere i hver enkelt  

             have med det formål at begrænse forbruget (6 stemmer imod, stort flertal for) samt forsla- 

             get om at etablere nye hovedvandledninger (0 stemmer imod, stort flertal for). Dertil kom- 

             mer Bjarnes forslag om lukning for vandet den 1. december, som blev vedtaget med 3 

             stemmer imod og et stort flertal for. 

 

    4.   På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at der er manipuleret med referatet fra 

            den ordinære generalforsamling den 5. marts 2017, og at denne manipulation efterføl- 

            gende er brugt til at manipulere med de tilstedeværende på den ekstraordinære general- 

            forsamling den 12. november 2017. Konklusionen må derfor være, at de tilstedeværende på  

            den ekstraordinære generalforsamling har afgivet stemme på et fejlagtigt grundlag, og at  

            der derfor kan rejses tvivl om, hvorvidt den beslutning, der er truffet vedrørende vinter- 

            vand, er en gyldig beslutning.  

 

 

Vi vil gerne understrege, at vi i almindelighed synes, at vi har en velfungerende bestyrelse i vores 

haveforening. Det gælder også bestyrelsens underudvalg. Især har vi stor respekt for det store 



arbejde, der blev gjort i sommer med nedgravningen af de mange vandmålerbrønde med det for-

mål at reducere havekoloniens vandforbrug.  

 På den ekstraordinære generalforsamling den 12. november 2017 erklærede formanden under 

dagsordenens pkt. 3: Valg af 1 bestyrelsesmedlem, at han ville holde sig til de gældende regler og 

ikke bøje reglerne. Det er et synspunkt, vi er helt enige i. 

     Så meget større er vores skuffelse over, at bestyrelsen/formanden har "bøjet" referatet fra den 

ordinære generalforsamling den 5. marts 2017 med det formål, at få den ekstraordinære general-

forsamling til at vedtage et forslag om, at der ikke skal lukkes for vandet om vinteren. Det er en 

beslutning, som kun kan være til glæde for dem, som bebor havekolonien i strid med ordensreg-

lernes pkt. 11, som klart siger: "Helårsbeboelse må under ingen omstændigheder finde sted". 

     At det nu er besluttet, at der skal være vintervand i haverne, kan kun opfattes som en tilskyn-

delse til, at endnu flere får lyst til at bøje reglerne og bebo deres havelod ulovligt om vinteren. 

Dette kan så i et videre perspektiv medføre, at Odense Kommune, som i forvejen har et kritisk blik 

på kolonihaverne, strammer tøjlerne yderligere med den begrundelse, at haveforeningens besty-

relse har bøjet reglerne. Og så går det ud over os alle sammen. 

 

Baagø Havekoloni den 15. november 2016 

 

 

 

 

 

 

          Kresten Drejergaard,                  Jørgen Svendsen,                                Per Nielsen, 

                 have nr. 32                                  have nr. 3                                       have nr. 128  

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til Odense Havelodsselskab. 


