
H/F Grøndalsvænge 

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 28.10.2018 

 

Tilstede: Have 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42 

(24 haver til stede)  

Brevstemmer fra: Have 8, 9, 17, 19, 20, 25, 27, 36, 41 

Ikke tilstede: Have 1-2, 7, 8, 9, 17, 19, 24, 27, 32, 34, 36, 41 

Referent: Jacob, have 23. Dirigent: Gert, have 14  

	
	
Den	ekstraordinære	generalforsamling	er	for	gyldig	i	henhold	til	vedtægterne.	Der	er	indkaldt	med	
14	dages	varsel	og	mindst	¼	del	af	haverne	var	repræsenterede.		
	
	
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling d. 28.10.2018: 

1. Velkomst samt valg af dir igent,  referent og uvi ldig stemmeoptæller (der skal  

være to stemmetællere, hvoraf den ene er kassereren)  

Referat: 

Gert have 14 er dirigent 

Jacob have 23 er referent 

Uvildig stemmetæller: Merete have 5  

2.  Bestyrelsens redegørelse for forslaget om helårsvand, plus to øvrige forslag  

om ti lføjelse t i l  vedtægternes punkt 5 om vand:  

a. Der skal  t i l  enhver t id  være monteret en velfungerende vandmåler,  denne 

skal  være opsat ved stophanen ude v.  st ien,  i  en frosts ikret  brønd. Udgiften 

t i l  reparat ion og vedl igeholdelse påhvi ler  den enkelte havelejer.  

 

Referat:  

Ingen spørgsmål til forslaget 



Det bliver et klart flertal 

Ingen stemmer i mod  

Ingen stemmer blankt  

 

b. Ansvaret for  og eventuel le  udgifter  t i l  reparat ion af  brud og andre defekter,  

der opstår fra måleren stophanen og ind t i l  huset,  påhvi ler  fuldt  hver enkelt  

havelejer.   

Referat: 

Søren (have 33) forslår at der skal stå ”fra stophanen” og ikke fra ”måleren”.  

Der er ingen protester mod denne ændring.  

Det bliver et klart flertal 

Ingen stemmer i mod. 

Ingen stemmer blankt.  

 

c. Der er  helårsvand i  haveforeningen. Det betyder,  at  bestyrelsen ikke lukker 

for  den centrale vandforsyning,  udenfor sæsonen, a ltså i  perioden 1.10-1.4.  

Det understreges,  at  helårsbeboelse forsat under ingen omstændigheder er  

t i l ladt.  Formanden har indberetningspl igt  t i l  Høje Taastrup Kommune ved 

mistanke om helårsbeboelse.  

 

Referat: 

Formanden fremlægger bestyrelsens argumenter for at haveforeningen skal have helårsvand. 

 

3. Åben diskussion for og imod forslagene 

Referat: 

Det bliver spurgt til hvad der vil ske hvis der kommer et brud på vandrøret ude i stien.  

Bestyrelsen svarer på spørgsmålet med henvisning til de allerede udsendte besvarelser.  

 

Der bliver spurgt om bestyrelsen har været i kontakt med kommunen og kan bekræfte 

rigtigheden       i, at hele foreningen ikke bliver opsagt, men at kun enkelte haver vil blive opsagt 



i forbindelse med at der i enkelte haver kan konstateres helårsbeboelse. Bestyrelsen bekræfter 

at have været i kontakt med kommunen omkring dette forhold, og er i denne sammenhæng 

ikke er blevet modsagt eller korrigeret af kommunen.   

 

4. Afstemning om ti lføjelser t i l  vedtægterne afholdes som en åben afstemning.  

Afstemning om helårsvand afholdes som en anonym afstemning. 

Referat: 

56 stemmer for helårsvand. 

6 stemmer i mod.  

 

5. Eventuelt 

Referat: 

Skraldespandene bliver tømt sidste gang tirsdag d. 31/10. Husk at sætte stativerne ind i 

haverne. Og gem den skraldesæk de eventuelt vedlægger.  

Der bliver sendt en telefonliste ud per mail og per post.  

Der kommer snarest en dato for hvornår bestyrelsen vil hjælpe til med at lukke vand og 

puste rør ud i de enkelte haver. (det bliver omtrent midten af november) 

	
	
	
Mødet	er	hævet	kl.	11.30.		


