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 Referat af ordinær generalforsamling i H/F Samvirke den 13. juni 2021. 

 

Dagsorden: 

1)Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Valg af stemmetællere 4 stk.  

4) Bestyrelsens Beretning v/ formanden 

5) Årsregnskab v/ kassereren                   

6) Indkomne forslag:  

a) Forslag om ordensregler i HF Samvirke fra Bestyrelsen / se bilag  

b) Forslag fra bestyrelsen vedrørende fuldmagt. Begrundelse: Bestyrelsen anbefaler 
vedtagelse af muligheden for at benytte fuldmagt til afstemninger på 
generalforsamlingen for at styrke muligheden for medindflydelse, og samtidig sikre 
en demokratisk proces. Da stillede medlemsforslag om ændring af vedtægternes § 
9.8 er i konflikt med §§ 9.6 og 9.7 stiller bestyrelsen følgende modforslag: §9.8 i 
vedtægterne ændres til: § 9.8. Der kan stemmes ved personligt fremmøde på 
generalforsamlingen eller ved at give skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget 
medlem jf. bestemmelsen i § 9.6. Som fuldmagtstager må medlemmer fra samme 
havelod repræsentere maks. to havelodder foruden egen havelod. Underskrevet og 
dateret fuldmagt med angivelse af fuldmagtsgivers navn + havenummer, 
fuldmagtstagers navn + havenummer samt dato for generalforsamlingen skal 
afleveres ved ankomst til generalforsamlingen og noteres af dirigent/referent. Der er 
ingen yderligere krav om form eller specifikation af fuldmagten. 

 

c) Forslag fra Linda vedrørende fuldmagt 

Forslag fra Linda H 96 af 22.02.21: ”§ 9.8 i vores vedtægter skal ændres til: § 9.8 
Stk 1. Ethvert medlem har stemmeret. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et 
medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig 
person, som har adgang til generalforsamlingen eller foreningens bestyrelse, som 
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medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Begrundelse: Der kan være mange 
årsager til at man ikke kan møde personligt op til en generalforsamling, og dermed 
ikke kan gøre brug af sin demokratiske ret til at få medindflydelse. Ydermere kan 
det måske være medvirkende til, at det i nogle situationer ikke er nødvendigt at 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, fordi der ikke var afgivet nok stemmer 
på den ordinære generalforsamling, når der er væsentlige punkter på dagsorden som 
kræver 2/3 dele flertal. Bliver mit forslag vedtaget, skal der udarbejdes en skabelon 
til fuldmagt, hvoraf det fremgår, at fuldmagtsgiver kan give fuldmagt til de enkelte 
punkter på dagsorden, eller alle punkterne. Skabelonen til fuldmagten udsendes 
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.” Vedlægger forslag til fuldmagt 
(se bilag) 

7) fremlæggelse af budget 

8) Valg af formand for 2. år 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

10) valg af bestyrelsesmedlemmer for 1. år 

11) valg af interne revisorer 2. stk 

12) eventuelt 

 

Antal deltagere 68 ud af 145 haver.  

Eva bød velkommen. 

1. Valg af dirigent: Tom Atkins fra Kredsen blev valgt som dirigent 
2. Valgt af referent: Linda Bentzen blev valgt som referent 

Dirigenten godkendte at generalforsamlingen var udsendt i god tid, og dermed lovlig 
indkaldt. 

3. Valg af stemmetællere: Steiner, Iben, Erik og Gitte. 
4. Bestyrelsens beretning: Beretning vedlægges. Dog skal det fremhæves at Eva 

kunne fortælle, at vores lejekontrakt et forlænget med 10. år til 2048. Beløbet 
man har afdraget, eller hvis man har betalt kloakken kontant, følger den betalte 
pris med huset, når det skal sælges. 

Spørgsmål til beretningen: Kan man få refunderet udbedringer af hække der er gået 
ud i forbindelse med at de klippet ind?  JA, hvis man har anmeldt det til foreningen, 
kan man afhente hækplanter i foreningen. 
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Kan man få nogen åbnere til at åbne køredæksler med? Nej foreningen har ikke 
bestilt sådanne åbnere. Der må ikke fjernes noget indvendig i brøndene, gummiringe 
og lign, da brøndene så ikke længere er frostsikre. 

I have 37 er der en lampe og nogle hækplanterplaceret. Hvem tilhører de? Eva taler 
med have 37 efter mødet.  

 

Det har kostet 4. mil. kroner at bortskaffe jord fra vejene, da jorden var forurenet og 
skulle renses.  Spørgsmål: Det lyder bekymrende, er der også gift i jorden i haverne? 
Eva forklarer, at det er jord, der er fjernet fra vejen, med olie lign. Vil man have en 
jordprøve selv, kan man rekvirere et firma.  

Spørgsmål: Hvornår kommer der vandmålere på? Vi betaler kollektivt vand i denne 
sæson. Vandmålere er i ordre og forventes snart. 

Spørgsmål: Bliver lejen sat ned når vi selv skal betale for vand. Ja, havelejen bliver 
sat lidt ned.  

En kloakmester har sendt færdigmelding af kloak ind til Herlev kommune. Det skal 
kloakmesteren ikke. Få selv lovliggørelse og aflever den på kontoret, som så samlet 
indsender dem til kommunen. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.  

5. Årsregnskab.  

Sølvig gennemgik regnskabet. 

Spørgsmål til regnskabet: Bliver der udfærdiget et selvstændigt kloakregnskab? Ja.  

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.  

6a.   Ordensregler. 

Linda havde nogle tekstrettelser til ordensreglerne. Linda og bestyrelsen kigger på 
rettelserne sammen. 

Herefter blev ordensreglerne enstemmigt vedtaget. 

6b og 6.c 

Linda Trak sit eget forslag, men ønskede at bibeholde den del, at der udarbejdes en 
skabelon til fuldmagtsblanket, som udsendes sammen med indkaldelsen. 

            Ændringsforslaget blev sat til afstemning:  

3.stemmer imod. Ændringsforslaget er vedtaget.  
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Generalforsamlings dirigent havde en rettelse til bestyrelsens formulering i 
forslaget: underskrevet fuldmagt skal afleveres til dirigent/referent ændres til: 
Underskrevet fuldmagt afleveres til adgangskontrollen. Dette blev enstemmigt 
vedtaget. 

Derefter blev forslaget om fuldmagt sat til afstemning: 1. imod, 1. undlader. 
Forslaget er vedtaget med kvalificeret flertal, og genfremstilles på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

7. Fremlæggelse af budget. 

Sølvig fremlagde budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

8. Valg af formand. 

Eva Jacobsen have 91. genopstiller og blev valgt for 2. år.  

             9. og 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Klaus Pedersen have 133. genopstiller. Karsten have 74. genopstiller ikke. Klaus 
Pedersen blev genvalgt for 2. år.  

Helle Hansen have 18. træder ud af bestyrelsen, som ordinært medlem. Helle 
Hansen opstiller i stedet som suppleant. 

Ghobad Rezazadeh have 98. og Heidi Andersen have 109. stillede op som 
bestyrelsesmedlem, Ghobad Rezazadeh valgt for 1. år. og Heidi Andersen blev valgt 
for 2. år.  

John Jacobsen have 4. og Helle Hansen have 18 blev valgt til suppleanter.  

9. Valg af revisorer. 

Steiner have 117. og Iben have141. blev valgt som revisorer.  

10. Eventuelt. Kredsformanden takkede af og ønskede tillykke med kloakken. 

Spørgsmål til eventuelt: Et medlem klagede over larm til fester og efterlyste regler 
herfor.  

Formanden efterlyste en flagmand ved fælleshuset. Interesserede kan melde sig efter 
generalforsamlingen. Der er sket forskønnelse af festpladsen og forslag til 
beplantning af jordbedet ved kontoret, modtages gerne.  

Et medlem klagede over projektører i haver som oplyste andres haver.  

Et medlem opfordrede til at der opsættes vejbump op igen.  
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Spørgsmål omkring hvad den rydde grund ved indkørslen skal bruges til. 
Parkeringspladser er en god ide. Formanden forklarede, at Kolonihaveforbundet ikke 
accepterer at der inddrages haver til parkeringspladser. Der blev spurgt om ikke den 
have, som tidligere var opdelt i 2. ikke opvejede antallet af haver? Formanden nej 
det er flere år siden, og dermed må vi ikke inddrage haven. 

Formanden takkede for en fornøjelig generalforsamling, og meddelte at den 
ekstraordinære generalforsamling bliver den 14. august 2021. 

 

 

Referent                                      Dirigent                                       Formand                                               

                           

Linda Bentzen                             Tom Atkins                                Eva Jacobsen                                      

 

 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


