
H/F Baagø       
 Side 1 
Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2018 
Til stede: Henning, Bjarne, christina Per, Malene, Henrik og Malene 
Referent: Malene 
Ordstyrer: Henning 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. maj 2018 er godkendt af alle via mail. 
Til orientering 
1. formandens beretning og andet 
De episoder der har været ved de sidste to bestyrelses møder, vil formanden ikke finde sig i. Man 
skal tale ordentligt sammen. Henning nævner, at i forhold til haveforeninens relement, er det 
eksklusion at råbe og true, som det har været tilfældet ved de to sidste bestyrelsesmøder (se bilag 1 
og 2, om XXXXXXXX råben og trusler på et bestyrelsesmedlem samt efterfølgende 2 klager fra 
bestyrelsesmedlemer angående XXXXXXX råben og truen)  Ej heller vil Henning  ikke høre 
bandeord eller at man taler grimt om havemedlemmerne som det er blevet gjort til 
bestyrelsesmøderne. ( se bilag 1 og 2)   Vi skal kunne være forskellige, vi siger forskellige ting og 
det skal vi være lydhør overfor. Det var alle enige i. 
Der er og skal være tavshedspligt i bestyrelsen, der løber noget rundt i haverne, som kun kan 
komme fra bestyrelsen. Når medlemmer ønsker tavshed, er det ikke ok, at et bestyrelsesmedlem går 
ud med det. alt hvad der bliver sagt til bestyrelses møder skal blive i bestyrelsen. 
Sommerfesten: Er ved at være på plads, mad, grill, og musikken. Der hentes hjælp ind til 
selve dagen den 25. august 2018 
Angående have 46 og 124: de har fået en mail, at de er sat ud, hvis vi ikke hørte fra dem inden 8 
dage. De 8 dage er gået, så de er sagt op og de skal vurderes og sættes til salg. Udgifterne til have 
124 der skal have en havemand på, bliver trukket fra. 
En have er tjekket, tanken er blændet af og er pt. ok. samme havemedlem har ladet sin hund været 
bundet fast og den gøede hele aften igennem. Hvor der kom en klage. Man må ikke lade sin hund 
være bundet og alene i flere timer. 
Der er kommet en klage på skidtrenden, at der flyder toiletpapir og den stinker. Om det er udløb fra 
et kolonihavehus eller nogen går og tømmer ned idet, vides ikke, men det kan ikke accepteres og 
der vil blive slået hårdt ned på det. Henrik: jeg har holdt øje med nogle af dem der ikke har tank, og 
foreslår, at så må vi tage fat i dem og sige at de skal købe en tank eller også kutter vi deres 
forbindelse, hugger alle deres udløb istykker. Henning: Man må ikke kræve at haveejerne skal købe 
en tank, så det afslås. Henning og Henrik vil hurtig gå en runde og der kommer omgående en 
opsigelse, hvis de finder ulovligt udslip. 
Siden sidst er der etableret fastnet i stedet for mobilnet. Routeren må ikke slukkes. 
Der undersøges om der kan komme et hotspot ved foreningshuset, så medlemmerne kan koble sig 
på nettet ved foreningshuset. 
Der har været nogle små konflikter ude i haverne. 
 
2. Kasserens beretning og andet 
Opkrævning af vandmålere er aflæst og Bjarne får listen af Henning. Kjell har lagt aflæsningen ind 
på computeren. Vandet skal betales 2 gange om året.  1. maj og 1. november, efter 
forbrug.  Regningen kommer særskilt og ikke på have- opkrævningen. Der ligger en fast pris fra 
Vandcenter Syd på 19,70 kr. pr. km2 dags dato. Vi overgår fra fællesregning til særskilt 
afmålning/betaling og den  gælder fra januar 2018. Haveforeninges fællesvand er inkl. havelejen. 
Henrik foreslår at vi kræver 22 kr. pr haveejer, men afslås, da det er en fast pris vi har og at 
haveforeninger ikke må tjene penge på vand. Henrik foreslår efterfølgende, at det kan vi regulerer, 



at i år skal havemedlemmerne betale 22 kr og næste år 21 kr. Men afslås, man må ikke tjene på 
vand. 
Kasseren har lige betalt opkrævningen fra skorstensfejeren for sidste år, 2017. Skorstensfejeren har 
meldt tilbage, at ikke alle haver har meldt tilbage eller reageret på skorstensfejerens mange 
henvendelser. Og at nogen ikke er regristreret eller har været i brug. Nogen er derfor ikke blevet 
fejet eller renset. Nogen er ikke regristreret hos skorstensfejeren, så der er en del skorstene som ikke 
er godkendt af skorstensfejeren.  Der vil snarest blive tjekket op på det. Næstformanden mener, at 
skorstensfejeren bare skubber det videre til bestyrelsen, men skorstensfejeren kan ikke gøre mere, 
han har sendt mails og beskeder og det er bestyrelsens pligt, at have styr på det.  
Der er en del der endnu ikke har betalt havelejen for i år. Den eksterne revisor skal se på dette. 
Bjarne kan kun se fi nummer, så revisoren skal oplyse hvilke haver der ikke har betalt, men hun har 
i øjeblikket ikke tid. Næstformanden vil gerne have det op prioteret næste år, så man med det 
samme kan opsige dem der ikke har betalt sin haveleje, han bliver straks stoppet i dette af 
formanden. Formanden nævner, at man stadig kan få lov til at dele sin haveopkrævning op i to eller 
tre, men det er vigtigt at haveejeren reagerer på sin regning. Næstformanden vil have dem opsagt, 
hvis det ikke overholdes.  
En kort snak om bestyrelses løn. Bestyrelsen får ikke løn, det er frivilligt arbejde, hvis man får løn, 
så skal der betales  skat af det. Man får havelejen betalt, ikke forsikring, skorsten eller vand. 
Christina og Henrik mener, at ved en generalforsamling er det vedtaget at hver bestyrelsesmeddlem 
skal have 2500 kr. Henning vil se dokumentation på dette før noget bliver ændret. 
Ang. forsikring. Bjarne har bedt forsikringsselsskabet en liste over, hvem har været forsikret i 2017 
og hvem er forsikret dags dato. Da et medlem har betalt forsikring sidste år, men står ikke i 
forsikringsselsskabets papir og er heller ikke med i år. Medlemmet vil og skal være med og har 
betalt sidste år og har dokumentation for dette. Bjarne vil sørge for, at medlemmet bliver forsikret 
og at medlemmet ikke bliver opkrævet for i år, da medlemmet betalte sidste år. 
Der er sket ændringer på forsikringen og den skal Bjarne også have. Alt hvad der handler om 
forsikring, står kasseren for. Bjarne får styr på, hvor mange og hvem der er med i foreningens 
forsikring, herefter vil han få styr på om resten har en privat forsikring. En kopi af deres 
privatforsikring skal vedlægges lejekontrakten. Haveforeningens forsikring er stadig den billigste 
og bedste i forhold til en privat forsikring.  
Hvis nogen har kørselsgodtgørelse, skal de afleveres 1 gang hver måned. 
Bjarne vil lave et halvårligt oversigt omkring økonomien i foreningen. 
3. Ordensudvalget og andet 
Der har været en del klager på, at nogen har slået græs efter kl 21.30  og en kl. 05.00 
Det blev besluttet at man må bruge maskiner alle dage, fra kl. 08 til 20.00 
Christina vil genskrive ordensreglerne. 
Christina nævner den voldsomme tørke og forbuddet med åben ild,  som hun gerne vil have lagt op 
på hjemmesiden. Der er kommet en klage på, at en har brugt en professionel ukrudtbrænder på 
Kratvej under åben ild forbuddet. 
 
4: Teknisk udvalg og andet 
Angående dræn. Teknisk udvalg vil lave en liste over, hvem der vil have foreningens hjælp til at 
grave, og de bliver varslet 3 dage før de kommer ind i haverne. Første gang maskinen kommer, 
bliver et drænhul i en have lukket, da haveejeren ikke ønskede indtrængen og drænning uden varsel. 
Maskinen skal bestilles i god tid. Henning: be`r teknisk udvalg om at give Henning besked, så han 
kan informerer havemedlemmerne, hvornår der spoles dræn og hente hjælp fra haverne. Folk vil 
meget gerne vide hvad der laves og vil meget gerne hjælpe til. Det er vigtig af teknisk udvalg 
kommer med datoer så man ved. Henrik: vil gerne arbejde som det passer teknisk udvalg. Henning: 



det er vigtigt at medlemmerne er informeret. De fleste har ikke noget imod at i går ind i folks haver, 
bare de ved, hvornår og hvorfor. Henrik: vi har jo bare gået rundt og drænet i haverne de andre 
gange, når vi spolede med vores egen maskine, så gik vi jo ind og spolede. Henning: det er vigtigt at 
involverer medlemmerne om hvad, hvornår og om de skal hjælpe til. 
Christina vil gerne vide hvad det kostede at lave Langgade, men regningen er ikke kommet endnu. 
Teknisk udvalg vil gerne have præciseret, hvad ligger under teknisk udvalg og ordensudvalget. 
Henning: Teknisk udvalg står for vandet, drænet og vejene. Ordensudvalget står for fælles 
arbejdsdage, hvor hække, maling af bygninger, rense tagrender, havearbejde på fællesarealer m.m 
bliver ordnet. Der kan ske overlapning, f.eks. nyt tag på container, da er det ordensudvalget der 
beslutter hvornår og teknisk udvalg der er på disse dage. Større tiltag skal på bestyrelsesmøde først. 
Bjarne mener ikke man skal bruge medlemmerne til at f.eks lave et containertag, Henning mener 
man skal inkluderer alle havemedlemmer og Christina tilføjer, at havemedlemmerne gør et stort 
stykke arbejde og at alle hjælper til hvad de formår, at det er en forening og ikke en professionel 
firma. At fællesarbejdsdagene er lige så meget en social hyggedag. Henning: Teknisk udvalg har 
frie hænder og ordensudvalget har frie hænder inden for økonomiske grænser, men når vi kommer 
op i større tiltag skal det på bestyrelsesmøde. Ordensudvalget skal 10 dage før en fællesarbejdsdag 
vide om teknisk udvalg skal bruge nogle havemedlemmer og hvor mange de skal bruge, så 
ordensudvalget kan planlægge efter det. Henrik: hvis man har den tilgang, at det, at lave et stykke 
tag ikke er et stykke professionelt arbejde og det ikke skal laves ordentligt, så vil Henrik ikke have 
noget med det at gøre. Henning: der skal være en tovholder på de dage. Malene: der er mange 
herude der er dygtige, som kan lave et godt stykke håndværk og de vil gerne. Per mener at det er 
teknisk udvalg der skal lave taget ikke på en fælles arbejdsdag. Henning: i skal huske på, at der er 
en del der meget gerne vil hjælpe til og er dygtige. Henrik: Hvis Per og Kjell skal køre skidt og 
grille på fælles arbejdsdage så er de ikke til rådighed til teknisk udvalgs opgaver og har dobbelt 
arbejde. Malene: de bliver spurgt hver gang om de vil hjælpe, Per har fra start selv tilbudt at grille 
hver gang. En havemedlem får påtagelse på at en ulovlig tank skal fyldes. Henrik: ja, og ellers er 
det opsigelse. Henning: det gælder for alle, hvor man opdager ulovligt udslip. 
 7. Status på fælles toilet og bad 
Henrik: samle tank er der ikke noget nyt på, der er afgivet et tilbud. Drænet har Kjell og Henrik gået 
rundt og set hvor der er brug for nye dræn. De har noteret det på en tegning. Per: nævner at et 
havemedlem siger, at al` vandet fra andre haver løber ned i hans have, Henrik: nå, men han siger så 
meget lort, det løber den anden vej. Christina; der står altid meget vand i en have. Henrik: der er 
masser af dræn i den have og det løber fint. Langgade har det største problem. drænene skal ligge 
tættere. Henning: i skal have lavet den plan, hvor starter i henne. Malene: har i et tidsperspektiv for 
drænplanen? Henrik: nej, nu er der snart sommer ferie og der er meget arbejde i det. Henning: de to 
faktore er økonmi og arbejdsindsatsen, der er nogle haste steder. Per: det finder teknisk udvalg ud 
af. Henrik: vi ser på, hvad vi kan nå i år og vi får nok ballede over dem der ikke får dræn. Henning: 
lav planen, så jeg kan sende ud hvad vi kan nå i år. Ågade har et stort problem med tryk. Henrik: er 
der stadig datovanding. (til beslutning, nej) Henning: nævner at man kan købe sig ind på en 
vandledning mere, det undersøges. 
Henning angående toilet og bad 
Henning har brugt sit mandat som formand og udsat ekstra ordinært general forsamling, Da det 
beløb Henrik kom med sidst til fælles toilet og bad fuldtændig vil tømme foreningens 
investeringskonto, det går ikke, da foreningen så ikke har noget at stå imod med, hvis der kommer 
noget uforuset. Samt at komme med kun et forslag på 150.000 kr er som at tage medlemmerne som 
gidsler, de kan så kun sige ja eller nej. Der skal flere tilbud ind og flere muligheder, som 
medlemmerne så kan vælge udfra. Henning vil ikke stemme for, at opkræve flere penge af 
medlemmerne til nyt toilet og bad. Flere og flere får tanke og de vil selvfølgelig sige nej til at sætte 



havelejen op. Og Henrik, vi kan ikke indkalde til ekstra ordinært general forsamling uden at have 
tegninger på det nye toilet/bad, det kan jeg ikke godkende. der må være flere muligheder end den 
ene du nævnte sidst og der skal være tegninger. Nyt bad og toilet er besluttet ved en 
generalforsamling, flere tilbud er et most.  
Til diskussion: Toilet og bad 
 Christina: Vil max bruge 40.000 kr til 15m ikke som der sidst blev nævnt 150.000 kr. som Henrik 
kom med ved sidste bestyrelsesmøde. Henrik: vi aftalte at der skulle være et sted hvor folk kan 
komme af med deres spildevand og bad/toilet forhold og at de skal kunne bruges hele året. Men det 
er ikke så dyrt, når man snakker om 20 m. Det bliver et stort stykke arbejde at lave de gamle om. 
Mit kan stå i mindst  40 år og være brugbar. Der er ikke noget at det beløb jeg kom med som er til 
arbejdsløn. Christina: det er farligt at tømme invisteringskontonen, for sker der noget, har vi ikke en 
krone. . Henrik: det skal jeg ikke kunne sige. Flere i bestyrelsen er enige med Christina. Henrik vi 
skal bruge nogle penge på det her, derfor skal vi også opkræve nogle ekstra penge af medlemmerne. 
Malene: hvad med at starte op i faser, og tage det lovpligtige først, som at medlemmerne skal kunne 
tømme deres tanke, alle haveforenninger skal kunne tilbyde, at de kan tømme deres tanke. Flere var 
enige. Henrik: men tanken kommer oveni det beløb jeg kom med. Bjarne: det er for mange penge 
og  der bliver flere og flere herude der får samletank. får bad i deres egen have, måske skal vi tage 
det som Malene siger det i flere faser eller prøve med et andet forslag.  
Henning: 
Vil vi have det gennemført eller ej, Vil vi bruge 150.000 kr.,  hvis vi vil have det gennemført skal 
der være flere alternative. Og tage med ind, at hvem bliver brugerne af toilet/badet. Der har været 
en byggesagkyndig og set på de gamle toiletter,  de kan helårsisoleres, gulvet kan brækkes op og 
der er plads til et bad, det vil max koste ca. 60-70.000 kr. Man kan godt købe en skurvogn som er 
helårs isoleret og i fin stand, de er billige i indkøb, omkring 4-5.000 kr, ombygningen af en 
skurvogn vil være billigere end de 60-70.000 kr. Henrik: det er en dårligere løsning end mit forslag. 
Per: den gamle kolonihave kan blive lavet om til bad, de to gamle toiletter bliver og så skal der bare 
graves en tank ned. Bjarne: teknisk udvalg kunne sætte sig ned og lave nogle alternativer med 
priser. Malene: Men hvad er vores max på at bruge af vores investeringskonto. Henning: vi må 
træffe en beslutning om vi vil bruge 70.000 kr. eller andet. Henning: Henrik har bedt om to tanke, 
altså 7000 l. Henning: men en mulighed her for at spare, er at ligge en tank på 3500 l, som så skal 
tømmes lidt oftere, men her er en besparelse på 35-40.000 kr. og evt. ligge en tank mere om et år 
eller to, det er en måde at splitte det op økonomisk. Så har vi om et år mere et overblik over hvad 
har vi. Henrik: Pers forslag kan ikke bruges, da der så kommer to rum der skal varmes op. Henning: 
man kan godt for få penge isolerer og hænge en lille varmer op i de gamle toiletter. Henrik: der er et 
problem med el gulvvarme. Man kan få en varrmepumpe monteret til kun 10-12.000 kr. Henning: 
så skal der være en varmepumpe i hvert rum, det bliver dyrt. Henrik: Det jeg har beregnet, er at der 
er en skillevæg, der er åben foroven og forneden, så varmen kan cirkulerer imellem. Flere sagde 
ikke god for dette. Henning: Det her skal være forberedt og gennemarbejdet. En skurvogn er 
billigere at indrette. isoleret, venyl på gulvet og  er vandtæt. Henrik: skurvogne er ikke ret tykke. 
Malene: Hvor meget vil vi bruge af investeringskontoen, Henriks forslag til 2 x 3500 l.s tank koster 
alene 50.000 kr. der kommer også nye dræn og veje. Henrik: det kan godt være vi kan købe en 
gammel skurvogn til 4-5000 kr, men der er ikke kloak, der er ikke vand i. Henning: vi skal have 
noget at stå imod med, vi må ikke tømme vores investeringskonto. Henrik: jeg forslår en hævelse at 
havelejen. Malene: også når der er en del der ikke har råd til den nuværende haveleje. Henning: når 
vi når hen til generalforsamlingen, er vedligeholdelseskontoen næsten tom, pt er der ikke betalt 
haveleje til kommunen, der er ikke betalt afgifter til Odense havelodsselskab. Bjarne: jeg kan ikke 
overskue alle de tal, kan vi ikke sige, at vi højst må komme ned på 90.000 kr Henning: eller 
omkring ned på de 80.000 kr. Jeg vil gerne undersøge hvad det vil koste at lave en skurvogn, så har 



vi et alternativ mere. Har i et loft. Henrik: Jeg har ikke et beløb på loftet. Det koster hvad det koster. 
Den pris jeg har nævnt, er en max pris, det er hvis der ikke kommer noget oveni. Henning: du må 
sætte nogle priser, hvad koster det forskellige, for så kan vi begynder at sorterer fra, så vi ikke 
dræner vores investeringskonto. Jeg ville aldrig nogensinde tage imod et tilbud, hvor jeg ikke 
vidste, hvad jeg fik. Det var flere enige om. Henrik: det har hele tiden været sådan, at når jeg skulle 
fremlægge for den ekstra generalforsamling, så var der en tegning og en materiale oversigt. Malene: 
men bestyrelsen kan jo ikke snakke med, når vi ikke har set noget og der er stadig kun et mundlig 
forslag fra dig. Henning: jeg vil gerne have tid til at se hvad er materiale indkøbet. Det vil være 
fuldstændig skørt af en bestyrelse og sige det er kun dig (Henrik) der ved det, vi skal da være 
orienteret. Henrik: jamen der vil også ligge en færdig prisliste den dag det er aktuelt. Henning: men 
det er det nu. Malene: du nævnte allerede i april, at du ved næste bestyrelsesmøde ville komme med 
en tegning og en materiale liste. Henning: Vi har stadig brug for dit tilbud. Malene: vi har ekstra 
generalforsamling på tirsdag. Hvis vi skal  have det klar, skulle dit tilbud være med idag. Henrik: 
men det er afmeldt. Henning: Det er ikke afmeldt, jeg har først nævnt det idag. Henrik: når det ikke 
varslet er det automatisk afmeldt. Henning: som jeg sagde i starten, har jeg brugt mit mandat og 
afmeldt det. 
Diskussionen fortsatte 
Forslag, at der holdes et møde, hvor det kun handler om toilet bygningen, og hvilken dato vi holder 
ekstra generalforsamling, som skal varsles 8 dage før. 
Dato den onsdag den 1 august, kl. 16 
 
Sankt hans aften: grillen er åben og  kommer ikke noget bål. Kl.18.00 
Alle fra bestyrelsen der kommer, hjælper til før og efter. Vi giver en lille en og rester sættes frem, 
Christina køber øl og vand ind. Henning er tovholder, Per køber kul. 
Ikke noget under evt. 
--  
 
 


