
HF Grøndalsvænge: 
Referat af Generalforsamlingen (GF) d. 19/3-22: 
     Taastrup d. 20/3-22 

Til stede var have: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 35, 38, 39 
(stemmer for 33). 

Dagsorden: 

1) Formalia: 
a. Valg af dirigent: 

Jan have 15 blev valgt til dirigent. 
GF var indkaldt rettidigt og dermed gyldig.  

b.  Valg af referent: 
Kimmie have 21 blev valgt til referent.  

c. Godkendelse af referatet fra ordinær generalforsamling d. 26/6-21 
Referatet blev godkendt (referatet findes på hjemmesiden under fanen 
”Haveinfo” og ”Dokumenter”). 
 

2) Bestyrelsens mundtlige beretning: 
Louise (formanden) have 22 fortæller om det sidste års udfordringer med 
bestyrelsen, som af personlige årsager ikke har været helt samlet. Der er også 
medlemmer, som blev valgt ind sidste år som har valgt at fratræde. 
Kim have 21 og Moh Karim have 27 ønsker at fratræde. 
Louise have 33 ønsker at fratræde kasserer posten, men vil gerne blive som 
medlem. 
Louise have 22 er på valg som formand, ønsker at blive på posten. Enstemmigt 
valgt.   
Mette have 15 ønsker at træde ind i bestyrelsen, indvælges enstemmigt. 
Vivi have 18 ønsker at træde op fra suppleant til bestyrelsesmedlem, indvælges 
enstemmigt.  
Herdis have 4 opfordres til at indtræde som bestyrelsesmedlem, indvælges 
enstemmigt. 
Johnny have 11 opfordres til at indtræde som suppleant, indvælges 
enstemmigt. 
Mette have 15 stiller forslag om at søge ekstern hjælp til regnskabet, i det 
ingen af de tilstedeværende ønsker kasserer posten. Enstemmigt vedtaget.  
 
 
Vandaflæsning:  



Der er aflæst vand to gange i januar og begge gange har der været en difference 
på 100 kubikmeter mellem de samlede have aflæsninger og hovedmåleren. 
Louise have 22 har taget kontakt til vandværket, for at få hjælp til at finde 
fejlen.  
 
Regnskab:  
Regnskabet godkendes, under forudsætning af at revisor suppleant godkender 
det. 
Der stilles forslag om at fastholde posten omkring vand og affaldssortering lidt 
højere end beregnet, indtil disse to er afklaret.  
 

3) Fællesaktiviteter for sæsonen 2022: 
a) Fællesarbejde: Bestyrelsen foreslår en arbejds- og social dag i april /maj 

måned. Der udsendes forskellige datoer og derefter vælges en.  
b) Skt. Hans afholdes d. 23. juni. Der vil som før være bål på vendepladsen, 

samt øl/vand. Bålet tændes kl. 20.00.  
Der kan lægges brændsel ned på vendepladsen en uge før. 

c)  Havevandring. Der stilles forslag fra Mette have 15 om at flytte 
havevandringen til juni måned hvor haverne blomstre og flest mulig kan 
deltage. Enstemmigt vedtaget, bestyrelsen finder en ny dato.  

d) Sildens dag. Afholdes lørdag d. 17. september. Else have 6 indvilliger i at 
lægge have til. 

 

4) Affaldssortering og parkeringsgruppen: 
Driftsbyen har meddelt at vi ikke får poser i affaldsstativerne i år, da vi skal 
overgå til affaldssortering. Louise (have 22) afventer svar fra kommunen om 
hvor og hvordan det skal foregå. I mellemtiden forhandles der med Lejrbo om 
at benytte deres containere, imod at de får det beløb vi normalt betaler for 
tømning. Indtil vi får svar, vil der fra driftsbyen opsættes der containere ved 
enden af Marievej og ved asfalt stykket ved tunnelen.  
Storskraldsordningen fortsætter som hidtil, dog med den undtagelse at der ikke 
må lægges plast. Dette kan dog indsamles, og afleveres i have 22, som vil 
sørge for bortskaffelse. 
 
Der blev sidste år nedsat et udvalg som skulle tage sig om det praktiske 
omkring affaldssortering og parkeringspladser. De som meldte sig, spørges om 
de ønsker at fortsætte, dette vedtages enstemmigt. 
Udvalget består af: Francis have 10, Leroy have 17, Louise have 22, Henrik 
have 26. 



 

5) Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag 

 

6) Valg: 
Dette er behandlet som første punkt af presserende årsager.  

 

7) Eventuelt:  
Tilbagevendende problem med vejen. Louise (have 22) tager kontakt med 
kommunen med henblik på udbedring.  
 
Johnny have 11 forespørger om der kan udsendes en opdateret telefonliste. Det 
vedtages at der pr. mail udsendes en ny telefonliste.  
 
For 2 år siden vedtog vi at man skulle informere bestyrelsen om salg af haver. 
Det er IGEN vedtaget i år. Næste år kommer det til afstemning som tillæg til 
haveforeningens vedtægter.  
 
Der bydes velkommen til ny havelejer af have 35. 
 

 
 


