Referat af generalforsamling i H/F Grøndalsvænge den 2. maj 2010 kl. 10.00.

Haverne 3,5,6,7,8,9,11,13,16,20,22,24,25,26,27,32,33,39 og 40 var repræsenteret.

Mia bød velkommen
Mødet indledtes med en hurtig navnerunde for at få ansigt på de nytilkomne i foreningen, herunder
blev der budt særligt velkommen til Kamille i have 7 og Børge og Bodil i have 9.
Vi indledte med et minuts stilhed for Jørgen, der desværre ikke længere er blandt os.

Ad. 1
Lone have 33 valgtes som dirigent
Bo have 16 valgtes som referent
Per og Else Marie valgtes som stemmeudvalg.
Lone konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt, der var dog bemærkninger vedr. beslutning
om udskiftning af vandmålere. Bemærkningerne blev udskudt til senere drøftelse.
(punktet er ikke glemt, men drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde – info. følger).
Mia oplyste at der ikke var indkommet forslag til dagsordnen, hvorfor dagsordnen blev godkendt
uden bemærkninger.
Ad. 2
Til bestyrelsens beretning fremkom følgende bemærkninger:
Vedr. skrald blev der fra salen opfordret til at man pressede affaldet i stativerne sammen og ikke
optog overdreven plads med pizzabakker og andet lignende.
Det er fortsat muligt at købe ekstra sække til affald hos Per for 25 kr. Børnefamilier kan afhente
sådanne gratis. Foreningen betaler for 13 stativer og der var enighed om, at bibeholde det
nuværende antal skraldestativer.
Med hensyn til aluminiumsdåser oplyste Bo, at aluminiums dåser må kastes i flaskecontaineren –
der var dog usikkerhed om dette og bestyrelsen undersøger hos HTK, om rigtigheden af dette.

HTK har efterfølgende meldt tilbage at dåser ikke bør kastes i flaskecontaineren, det er muligt at få
en container, hvor både flasker og dåser må kastes i – det er bare ikke den type container vi har p.t.
og en sådan vil koste foreningen yderligere.
Vedr. vand og udskiftning af målere.
Der var fyldestgørende debat til punktet om vandmålere. Bestyrelsen lægger op til en generel
udskiftning af vandmålere i foreningen for at minimere risiko for vandspild.
Der var flere bemærkningerne til dette, herunder vedr. forventet levetid for vandmålere.
HTK opererer med en forventet levetid på 8 år for vandmålere, herefter tjekkes disse og hvis de
findes i orden forlænges levetiden med endnu 8 år.
Mia oplyste at vi i forbindelse med drøftelsen tidligere havde hentet information ind om vandmålere
fra flere steder (kommuner, haveforeninger, producenter m.v) og henledte opmærksomheden på at
der var forskel på holdbarhed og driftsikkerhed for en vandmåler i et helårsisoleret hus med
konstant brug og så en kolonihave.
Det blev pointeret, at siden udskiftningen af vandmålere for 5 år siden har der var en mærkbar
nedgang i antallet af m3 vand der ikke har kunnet gøres rede for.
Niels Mikkelsen efterlyste tallene for vandspild ved sidste aflæsning. Else Marie vil fremskaffe
disse. Alternativt kan man finde tallene på regningen fra sidste år.
Bestyrelsen opfordrede alle havelejere til at huske at lukke for vandet ind til husene om vinteren, da
man som havelejer ikke kan forvente, at bestyrelsen ved åbningsdagen render haverne igennem for
at tjekke for frostsprængninger mv.
Per opfordrede til at man fik installeret stophane inde i sit hus.
Sidste år besluttede bestyrelsen, fremover at aflæse vand om foråret for at optimere havelejernes
mulighed for at være til stede. Ved aflæsningen vil bestyrelsen samtidig tjekke vandmåleren.
Hvis bestyrelsen finder, at et overvejende flertal af vandmålere er funktionsdygtige og dette
sammenholdt med tallene for dette års vandspild, vil vi vurdere nødvendigheden af udskiftning af
vandmålere.
Kaj oplyste, at man kan de enkeltes havers vandledning for utætheder ved at fjerne ventilen ved
stophanen. Bestyrelsen vil rådføre sig nærmere med Kaj når dato vandaflæsning er kendt.
Børge oplyste, at en lille vandmåler med en anslået forventet levetid på 4 år. vil betyde en årlig
udgift på ca. 65 kr.
Debatten om vand og målere blev herefter afsluttet.
Formandens beretning sattes til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3
Spørgsmålet om vigepladser afventer fortsat HTK
Pligtarbejde – fællesarbejdsdag blev berammet til den 27. juni 2010 kl. 9.30 med start i formandens
have – nr. 32 – hvor der serveres en kop kaffe.
På fællesarbejdsdagen vil bestyrelsen lægge op til, at kløften renses for århundreders vanrøgt.
Lone opfordrede til at så mange som muligt deltog
Ad 4.
Else Marie redegjorde for foreningens regnskab herunder for den ikke uvæsentlige stigning i
Diverseposten.
Bo oplyste, at den advokatundersøgelse, der i særlig grad har belastet regnskabet var et valg
bestyrelsen traf i forbindelse med baneplanerne – undersøgelsen kan i øvrigt udleveres til læsning
ved henvendelse til Bo.
Mikkelsen opfordrede til at man en anden gang satte en så stor post for sig selv på regnskabet.
Forslaget blev taget til efterretning.
Regnskab og budget sattes til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5
Mia oplyste, at der ikke var indkomne forslag.
Ad 6.
Mia genvalgtes som formand for 2 år
Bo genvalgtes som bestyrelsesmedlem for 2 år
Lis genvalgtes som revisor for 2 år
Børge blev valgt som revisor for 2 år.

Ad 7.
Skt. Hans den 23. juni 2010. Bålet tændes kl. 20.00. Haveaffald må bæres til bålet 8 dage før (IKKE
TIDLIGERE) Ved placering af haveaffald på pladsen skal der tages hensyn til, at
renovationsvognene fortsat skal kunne komme rundt på pladsen.
Trykimprægneret træ og andet giftigt materiale må IKKE lægges på bålet.

Havevandring - første lørdag i juli måned = i år 3. juli 2010. Start kl. 13.00 ved have 42. Man
opfordres til at deltage – det er en festlig dag der ikke drejer sig om at have den flotteste have eller
det mest moderne hus.
Sildenes dag – afslutningsfest holdes i år den 11. september 2010 fra kl. 13.00 hos Else i have 6.
Man medbringer selv pålæg – sild, eller andet og drikkevarer, bestyrelsen sørger for indkøb af
rugbrød, kaffe, kage osv.
Mia gentog, at der åbnes for vandet i weekender omkring den 15. marts om søndagen.
Der lukkes for vandet i weekender omkring den 15. november om søndagen.
Begge dage er dog afhængige af frost.
Bestyrelsen søger at få information ud om åbningstidspunkterne i så god tid som muligt, men vi er
nødt til at henholde os til DMI’s 5 døgnsudsigter.
Mødet hævet i god ro og orden.
Ref. Bo

