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                                                            Telefon: +4521348786 
 
 
Referat af Generalforsamlingen torsdag den 9. april 2015 kl. 19, på Damgården. 
 

1. Velkomst ved bestyrelsen. 
Der var 78 fremmødte medlemmer. 
 

2. Valg af dirigent: 
Peter Kirkeby, have 138. 
Der bliver holdt 1 minuts stilhed for at mindes dem der er afgået ved døden i årets løb. 
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden. 
 

3. Beretning ved bestyrelsen: 
Formand Eva Andreasen: 
- Jubilæumsreceptionen i Pindemosen samt jubilæumsfesten på LO skolen forløb rigtig 

godt.  
- Kontortid tirsdage fra kl. 18.30 – 19.30 også hele vinteren fungerer godt. 
- Der har været kredsgeneralforsamling i Hillerød. 
- Der har været 2 formandsmøder – et her og et i kredsen. 
- Der er solgt 12 huse, 4 salg er på vej og 2 huse er vurderet. 
- Der er ca. 10 på ventelisten. 
- Bestyrelsen har haft et fint samarbejde med Peter og Susan have 72 vedr. 

nedlægning/lukning af Klostermosevej 129.  Vi har fået lovning på en varig løsning 
inden for en overskuelig fremtid. 

 
Bestyrelsesmedlem Martin Hviid, vedr. fællesarbejde: 
- De 140 havers fællesarbejdet på 9 timer pr. have pr. år fordeler sig således: 
- 25 er over 70 år og derfor fritaget for fællesarbejde. 
- 18 haver er bestyrelsesmedlemmer, vandmænd og vurderingsmænd. 
- 34 haver betaler sig fra fællesarbejde med kr. 900 pr. år, i alt kr. 30.600 som bruges til 

at købe arbejdskraft fra Produktionsskolen, til opgaver vi ikke selv magter- eller har 
maskiner til. 

- 29 har fast fællesarbejde. 
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- 29 har almindeligt fællesarbejde. 
- 2 er vandmænd (dem der monterer og afmonterer vandmålerene på alle haverne ved 

sæson start og sæson slut). 
 

- De 2 nye vandmænd er, Mogens have 64 og Michael have 119. 
 

- Pindemosen har haft store problemer med udryddelse af Pileurt, på skrænten op mod 
Klostermosevej og har brugt mange fællesarbejdstimer på dette. Nikolaj Brejl, fra Park 
& Vej i Helsingør Kommune har ingen bud på hvad vi skal/kan gøre. 

- Kommunen er kontaktet vedr. vandproblemer flere steder i Pindemosen og de vil gøre 
noget. 

- Vi vil prøve at så græs ud mod marken.  
- Der bliver indkøbt en havefræser. 
- Produktionsskolen betales for at beskære træer mod hospitalet og fræse ved gashuset. 
- Haveejere der har store træer skal henvende sig til bestyrelsen. 
- Det er ulovligt at fælde træer i skellet ind til kommunens arealer, og kommunen har 

ikke selv penge til at få det gjort. 
 
Bestyrelsesmedlem Lars Christensen: 
- Vi har fået et tilbud på kr. 105.000 for en udslagstank. Jorden skal undersøges for 

forurening og hvis den er forurenet kommer det til at koste ca. kr. 60.000 oven i. 
- Affald smides overalt – og det koster foreningen mange penge. 
- I 2027 skal der være kloakeret i alle kolonihaver. 
 
Festudvalg ved Lene Bak: 
- Har arrangeret mange fester som Pinsemorgen, Sommerfest, Hjemflytterfest og 

jubilæumsreception igennem en årrække og efterlyser nye og kreative kræfter. 
 

Debat, spørgsmål og forslag vedr. beretningen: 
Forslag fra Winnie Poulsen, have 121: Ønske om container til storskrald 2 gange årligt, som 
tidligere. Der var tilslutning til dette ønske så bestyrelsen arbejder videre med det. 
 
Afstemning om etablering af udslagstank til kr. 105.000 + ca. kr. 60.000 hvis jorden er 
forurenet: 
- Peter Schachtschabel, have 72, nedlægger protest mod denne afstemning som 

begrundes med, at da punktet ikke er på den udsendte dagsorden, kan det ikke sættes 
til afstemning.  

- Herefter sætter dirigenten Peter Kirkeby, en afstemning i værk hvor der først stemmes 
om hvorvidt generalforsamlingen kan behandle forslaget. 

- Herefter stemmes om selve forslaget: Etablering af udslagstank - 51 stemmer i mod, 64 
stemmer for. 

 
Beretningen godkendt med applaus. 
 

4. Regnskab ved Peter Kirkeby/Margit Johansen: 
- Peter Kirkeby (tidligere formand og kasserer) har ført regnskabet selvom det er Margit 

Johansen der er valgt som kasserer og har siddet i bestyrelsen.  
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Regnskabet godkendt, dog bemærkes at budgettet for 2015 mangler. Dette udsendes 
senere. Ligeledes var der en post på kr. 89.000, som der blev lovet redegørelse for, hvilket 
ikke skete. 
 

5. Indkommende forslag: 
1. Foreningsadministration af regnskabet som ville have kostet foreningen omkring kr. 

40.000 årligt bortfalder, fordi Grethe Leerbeck stiller sin regnskabsekspertise til 
rådighed, ved at stille op som kasserer. 
 

2. Udvidelse af tilladelse til kørsel på lørdage indtil kl. 17 – vedtaget.  
 
3. Forslag vedr. bekæmpelse af mosegrise – bestyrelsen undersøger dette. 

 
4. Forslag vedr. opkrævning af gebyr på kr. 100 ved manglende betaling af 

haveleje/kontingent – bortfalder, fordi der i haveforeningens vedtægter allerede er en 
bestemmelse vedr. dette. 

 
6. Valg: 

Bestyrelsen: 
- Formand, Susan Antonsen, have 72 (for 1 år – på valg i lige årstal). 
- Kasserer, Grethe Leerbeck, have 114 (for 2 år – på valg i ulige årstal). 
- Næstformand, Eva Andreasen, have 20 (for 2 år). 
- Sekretær, Margit Johansen, have 91 (for 2 år). 
- Bestyrelsesmedlem, Morten Blomsterberg, have 83 (for 2 år). 
Suppleanter: 
- Lene Bach, have 27. 
- Mette Larsen, have 119. 
Havevandringsudvalg: 
- Fra bestyrelsen, Connie Svendsen, have 109. 
- Connie Falbert, have 18. 
- Heidi koch, have 95. 
- Annette, have 119. 
Vurderingsudvalget: 
- Benny Nielsen, have 46. 
- Grethe Leerbeck, have 114. 
- Leif Timmermann, have 116. 
- Torben Fleischer, have 135. 
- Hurriyet Incelik, have 26. 
Festudvalg: 
- Pussi – Emilie Bruun, have 19. 
- Lene Bach, have 27. 
- Mette Larsen, have 119. 
- Kim, have 112. 
Revisor og suppleant 
- Lisa Rasmussen, have 63. 
Damgårdens bestyrelse: 
- Fra Pindemosens bestyrelse – Connie Svendsen, have 109. 
- Ledig – ingen stillede op. 
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Præmieoverrækkelse ved bestyrelsesmedlem Connie Svendsen: 
- Havepræmier fra kolonihaveforbundet til: Have 32, have 61 og have 102. 
- Havepræmier fra Pindemosen: have 91, have 32 og have 56. 

 
Afrunding og afslutning af generalforsamlingen ved Peter Kirkeby. 

 
Referent 
 
 
f. Kirsten Christensen, have 112 
Susan Antonsen 
 
Tillæg til generalforsamlingsreferatet vedr. ugyldig afstemning om etablering af udslagstank.  
På generalforsamlingen gjorde Peter Schachtschabel, have 72, indsigelse i mod at stemme om 
forslaget fordi det ikke var på dagsordenen. Dette blev ”klaret” ved at dirigenten Peter Kirkeby, 
have 138, holdt en afstemning om hvorvidt vi kunne stemme om selve forslaget.  
 
Herefter blev der stemt om selve forslaget som det fremgår af referatet.  
 
Denne procedure er imidlertid ulovlig, ugyldig og udemokratisk jævnfør Pindemosens vedtægter 
§ 8 pkt. 8.5 hvor der står flg.:  ”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde 1 måned inden generalforsamlingen, hvorefter de skal indgå i den dagsorden 
der udsendes til medlemmerne”. 
 
Efterfølgende har dette pkt. været behandlet på det første møde, som den nyvalgte bestyrelse 
holdt mandag den 13. april 2015.  
 
Torsdag den 16. april 2015 er Kolonihaveforbundets chefjurist Ditte Jensen kontaktet for at sikre 
at vi har fortolket vedtægterne korrekt. Hun bekræfter at en afstemning om et forslag der ikke har 
været på dagsordenen IKKE kan sættes til afstemning. Dette fordi ALLE medlemmer (også dem der 
ikke deltager i generalforsamlingen) har ret til- og krav på, at vide hvad der skal stemmes om 
INDEN generalforsamlingen. Dette - særligt når der tales om at bruge mellem kr. 105.000 og kr. 
165.000 af foreningens penge. 
 
Inden bestyrelsen arbejder videre med problematikken vedr. tømning af toiletter, har vi på vores 
første bestyrelsesmøde besluttet at vil vi foretage en undersøgelse for at finde ud af hvordan 
Pindemosens kolonister har klaret problemet indtil nu, samt hvor mange der reelt har brug for 
denne udslagstank.  
 
En idé der kom frem under generalforsamlingen var at der for 165.000 kunne købes ca. 32 
kildesorterende toiletter til dem der ikke har nogen lovlig løsning, måske flere hvis vi kan få 
mængderabat. Pindemosen kunne lægge pengene ud og den enkelte haveejer kunne så afbetale 
med et mindre beløb pr. kvartal på samme måde, som vi gjorde da vi fik el. 
 
 
Susan Antonsen 
Formand 


