
Indkaldelse til generalforsamling i 
H/F Grøndalsvænge: Sæsonen 2021 
 

Taastrup d. 05. 06 2021 
 
Kære medlemmer i Haveforeningen Grøndalsvænge 
 
I indkaldes hermed til generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen 2021 afholdes den 26. juni kl. 10:00-12:00.  
 
Vi mødes i Koncertsalen, Taastrup Kulturcenter 
Poppel Allé 12 
2630 Taastrup 
 
 
Skulle I have nogle forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være formanden 
i hænde senest 8 dage før dato for afholdelse af generalforsamlingen, dvs. d. 19. juni 2021. I 
skal aflevere jeres forslag på skrift i postkassen i have 26, eller I kan sende det pr. mail til: 
ernaclementsen@gmail.com.  
 
Såfremt I ønsker, at opstille til bestyrelsen eller som kritiske revisorer, bedes I informere 
formanden herom senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag vil blive sendt 
rundt pr. mail til foreningens medlemmer. 
 
Denne indkaldelse indeholder bestyrelsen beretning, foreningens regnskab, samt budget og 
foreløbig dagsorden til generalforsamlingen. 
 
For god ordens skyld skal det nævnes, at bestyrelsen tjekker op på corona-reglerne inden 
generalforsamlingen og opfordrer til, at man lader sig teste, hvis man ikke er vaccineret. 
 
Vi glæder os over, at vi nu kan samles og møde nye såvel som ”gamle” havelejere. 
 
Mange hilsener fra 
 
Bestyrelsen  
 
 
 
  



Bestyrelsens beretning 2020 
 

 
Bestyrelsen beretning 
 
2020 var på alle måder et udfordrende år. Coronaen kom til Danmark, og livet var pludselig 
ikke det samme, og det var haveåret heller ikke. 
 
Generalforsamlingen, der blev annonceret til den 15. marts, blev først udsat på ubestemt tid, 
så kunne vi samles den 21. juni, men det endte med, at generalforsamlingen først kunne 
afholdes den 4. juli. 
 
Skt. Hans bålet blev aflyst, og det samme gjorde fællesarbejdet. Til gengæld holdt vi 
havevandringen og Sildenes dag, og begge arrangementer var som altid festlige og 
fornøjelige. 
 
Af andre udfordringer kan nævnes, folk, der brugte aviscontaineren til husholdningsaffald, et 
skraldestativ, der blev kørt ned og erstattet, papircontaineren, der blev brudt op og fik kæde 
på, pizzabude, der stadig kørte for stærkt på stien, indbrudstyve, der havde travlt, og vores 
”eget” vagtværn fik også travlt. 
 
En anden udfordring var Nets-aftalen om betalingsweb, som var meget langsommelig at få i 
hus og krævede, at tegningsregler blev indskrevet i vores vedtægter (heldigvis er dette langt 
om længe faldet på plads, og i år er det muligt at blive opkrævet via betalingsservice). 
 
Et filmhold viste interesse for vores haver, men måske var interessen ikke så stor, eller også 
vender de pludselig tilbage - hvem ved. 
 
Have 24 blev solgt til Mohammed. Amal, der først havde købt have 24, købte så have 40, og 
vi måtte således sige farvel til Kaj og Sonja. Jette flyttede ind i have 39, Simone og Martin 
flyttede ud af have 4 og ind flyttede Herdis og Kurt. Det blev et farvel til Christina i have 40, 
og et goddag til Mathias. I 2021 har vi også sagt farvel til Melani i have 37 og velkommen til 
Allan. 
 
Igen i 2020 var folk flinke til at hjælpe hinanden og lave opslag på FB, hvor der blev 
udvekslet gode råd og tips samt solgt ting og givet ting væk. 
 
Alt i alt var haveåret 2020 et begivenhedsrigt og meget anderledes år. 
 
Vand og vandaflæsning  
 
Vandaflæsningen søndag den 14. marts 2021 gik fint – med få udsving.  
 
Regnskab og budget 
Lise sender det ud. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Generalforsamling i Haveforeningen Grøndalsvænge 

 

 
 
             Dagsorden: 
 

1. Formalia:  
a. Valg af dirigent 
b. Valg af referent 
c. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 4. juli 2021 
 

2. Bestyrelsens mundtlige beretning 
 
a. Vand 
b. Regnskab 

 
3. Fællesaktiviteter for sæsonen 2021 

 
a. Fællesarbejde 

Bestyrelsen foreslår, at der ikke er fællesarbejde i år.  
 

b. Sankthansaften 
Sankthansaften den 23. juni 2021 er i år en onsdag. Traditionen tro vil der være bål 
på vendepladsen samt øl/vand. Vi tænder bålet kl. 20.00. Der kan lægges brændsel 
ned på vendepladsen 1 uge før. 
 

c. Havevandring 
Havevandringen ligger på følgende dato: lørdag den 10. juli 2021 kl. 13.00.  
  

d. Sildenes Dag 
Sildenes Dag afholdes lørdag den 18. september 2021 kl. 13.00. 
 

4. Indkomne forslag 
 
 

5. Valg 
 



Erna ønsker at fratræde som formand. 
 
På valg er: 

 
Bestyrelsen (valgperiode på 2 år): 
 

 
 
 
Lise, kasserer, have 16 - genopstiller ikke. 
Tina-Linea, næstformand, have 17 - genopstiller ikke. 
Vivi, suppleant, have 18 – genopstiller 
 
Revisorer (valgperiode på 2 år): 
Børge, revisor, have 5 - genopstiller 
Knud Anker, revisor, have 34 genopstiller 
 
 
 
Således skal der vælges formand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en 
suppleant og to revisorer.  
 
 

 
6. Eventuelt 

 
 

 
  

 
 


