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H/F Sano       30.04.2019 

Ordinære generalforsamling  

Skottegårdsskolens teatersal, Saltværksvej 65 

John indleder med et minuts stilhed for de afdøde medlemmer 

1. Valg af dirigent 

Have 78 Jens Gregersen  

Indkaldelsen er udsendt rettidigt og blev godkendt af generalforsamlingen, Dirigenten 

konstaterede dermed generalforsamlingen for beslutningsdygtig.   

Referent: Næstformand, Amalie Have 92 

Stemmetællere: Have 45, have 36, have 71. 

 

Dirigenten oplyste at der var 70 haver repræsenteret og 8 fuldmagter, i alt 78 

stemmeberettigede.   

 

Dirigenten forslog et punkt 2.a, Idet trygheds udvalget havde indsendt indlæg til 

generalforsamlingen rettidig, så udvalget kunne kommentere på det udvalget havde indsendt. 

Generalforsamlingen vedtog dette. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Det opfordres endnu engang til at der ikke kommer andre sager i kloakken end toiletpapir samt 

urin/afføring (ingen vat, vatpinde, trusseindlæg, bleer, etc.). Det er dyrt at få skiftet pumpen hvis 

denne går i stykker.  

Opslag udsendes af bestyrelsen  

Have 26 – melder at det sker for ofte at der kommer ’forkerte’ ting i kloakken. Hvad kan det 

skyldes..?  

Have 67 – kan det spores hvor tingene kommer fra? Evt. hvis det sker i vinterhalvåret?  

Have 85 – oplysning gør at vi undgår yderligere uheld 

 

2.a Tryghedsudvalg  

      Have 76 – fællesarbejdsdag blev aflyst, ny dag er d. 27. maj kl 15.00 på festpladsen  

3. Forelæggelse af foreningens regnskab  

Helge kommenterer at der er overskud på kloakvedligeholdelse 

Fremover vil regnskabet passe med beholdningen på opsparingskonto. 

Beløbet på 480 kr. til opsparing skal sættes op til 600 eller mere 

Dette kommer som forslag til næste års generalforsamling 

Pumpeeftersyn er dyre (18.000 kr.) 

Budget er sat ud fra en udgift på 40.000 til kloakvedligehold 

Ingen yderligere kommentarer 

 

Have 45 – kloakforhøjelse – er den nye pris med i dette? 

Den nye pris skal på valg til næste år 

Have 80 – præmieuddelingsfest hvad rummer udgiften med mere? 

Helge svarer at der er udgift til gaver og præmietagere. Derudover f.eks. revisorer og festudvalg 

som arbejder ulønnet.  Også æresmedlemmer. 

Have 47 – toilet papirudgift hvad er den til? 

Helge: Vi køber maksimalt for at få størst rabat – der er typisk til 1,5 år 

Have 76 – 5000 kr. på PBS gebyrer 
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Helge: det er hvad PBS kræver fra 1. april bliver det 1 kr. dyrere  

Have 89 – 100 kr. for  medlemmer og en anden pris for gæster – hvem kan man invitere med? 

Helge: Hvis der er nogen medlemmer som ikke kommer, så kan der inviteres gæster i stedet 

Have 17 – Hvor mange er med til præmiefesten? 

John: Ca. 35 gæster  

 

Budgettet er vedtaget enstemmigt 

 

4. Fastsættelse af gebyrer, honorarer, etc. 

Da det er indsendt som forslag flyttede dirigenten punktet til forslag. 

 

5. Indkomne forslag 

Et forslag er kommet for sent og kan desværre ikke behandles – det kan nævnes under eventuelt 

 

1. forslag bestyrelsens honorarer hæves  

have 13 – Indebærer det at kontingentet stiger da der er et underskud?  

Helge: der er 568.000 kr. i kassen så dette vil ikke påvirke kontingentet 

Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

2. forslag Hækken ud mod Nordmarksvej skal bibeholde sine 2 meter.  

På sidste generalforsamling blev de 2 meter vedtaget 

Vores egen hækkeklipper kan ikke skære dem i 2 meters højde ud mod Normarksvej 

Have? – er den ikke meget lavere 

Den kom for langt ned tidligere på sæsonen og nu lader vi den vokse op 

Have? Er der hul ved indgangene 

Der er kommet nye planter som ikke er vokset op endnu. Om 3 ugers tid vil der komme net op. 

Der kan sættes rivenet op nu.  

Have 85 – 50 cm fra hækken må der ikke sættes noget 

John: det står der ikke noget om i vedtægterne. Så længe det står på egen grund 

Have 17 – der er kommet flere hulle r i hækken og hækken er for lav. Hækken ud mod 

Nordmarksvej er for lav 

John – den er 1.80 ind mod haverne og den bliver ikke klippet ned i en lav højde  

Jens – havejerne skal selv klippe på indersiden haveklipperen tager ydersiden og vi stiler at holde 

den på 2.0 meter 

Have 17 – hvorfor kan der ikke bibeholdes 2 meter i højden 

John: den har altid været 1.80 og nu er det vedtaget at den skal være 2 meter 

Have 85 – (ham der klipper) Jeg kan ikke klippe den i 2 meter fra ydersiden da der ikke er udstyr 

til det. Det er også vigtigt at haveejerne selv vedligeholder deres hække.  

Jens: Tryghedsudvalget planter nye planter ejerne er forpligtede til selv at vedligeholde de nye 

planter. Hækken er blevet mere sammenholdt  

Have 76: der er flere hækkeplanter til dem der er interesserede 
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Forslaget blev trukket, da det er vedtaget på generalforsamlingen i 2017. 

Forslag 3. Obligatorisk pligtarbejde maksimalt 1 dag hvert 5. år  

Have 75 – Mette: fælles arbejdsdag for at støtte op om foreningen og øge fællesskabet samt 

kvaliteten for at vi kan lære hinanden bedre at kende  

John melder at bestyrelsen anbefaler at der stemmes nej 

Have? – pligtarbejde er negativt ladet og vi har rigeligt at passe ved vores egne haver 

Have 75 – det kom af at det er svært at skaffe frivilligt arbejde til at lave fælles arbejdsdag 

Have 17 – synes at det er en fin tanke men der er rigeligt travlt i hverdagen og det bliver svært at 

overskue pligtarbejde  

Have 16 – synes det er stærkt og ordvalget er forkert. Støtter op om forslaget for at styrke 

fællesskabet for dem der har lyst 

Have 67 – tror det er svært at samle folk og der kan ikke tvinges til pligtarbejde  

Have 76 – Johnny fra Tryghedsudvalget støtter op om forslaget da der er utrygt på grund af huller 

i hækken. Der er brug for at vi fælles løser de problemer der er med huller i hækken. Vi skal have 

styrket samarbejdet. Det er et godt samarbejde i tryghedsudvalget  

Have 23 – godt forslag for at styrke sammenholdet. Hvem kan sætte flaget op? Ove hjælper  

Have 56 – intentionen er god. Desværre er det svært at samle folk. Der er problemer med pligt og 

bøder. Men uden bøder da det ikke er lovligt. Der opfordres til at tidpunktet ligges senere end kl 

15 på en hverdag 

Have 13 – godt forslag for at sparre på udgifter til håndværkere. Det er trods alt kun en gang 

hvert 5. år 

Have 89 – godt forslag. Hvis der er nogle som har svært ved at holde deres egen have kan der 

gives hjælp 

Have 63 – godt forslag men dårlig ordlyd. Der kan ikke gives bøder. Det er drøftet i 

tryghedsudvalget men med dårligt udfald da nogle bare vil betale sig fra arbejdet. Her skal der 

være fokus på fællesskabet.  

Have 87 – ændringsforslag til at fjerne bøderne.  

Jens: Men det kan desværre ikke lade sig gøre. Jf. den gældende forretningsorden. 

Forslaget er blevet debatteret og meget af arbejdet ligger allerede hos Tryghedsudvalget.  

Forslaget er for ukonkret til at blive stemt om.  

Have 75 – det er formuleret blødt da bestyrelsen skal konkretisere udvalget.  

Forlaget sættes ikke under afstemning 

Jens: Hvis man fremover skal formulere et forslag kan man tage fat i bestyrelsen for at få skrevet 

et forslag der er konkret nok 

Der stemmes om hvorvidt Jens skal afskrive forslaget. Der var ikke opbakning til at stemme om 

forslaget   

Forslaget sættes ikke under afstemning og Jens fortsætter som dirigent. 
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Forslag 4 Fjerne forbud om alkohol på festpladsen 

Have 89 – fjerne forbud om alkohol på festpladsen for at øge sammenholdet på festpladsen  

Bestyrelsen er enige om at stemme nej. Det vil svine og larme på festpladsen. Det kan ikke bydes 

dem der bor op ad festpladsen.  

Have 45 – kan vi stemme om det?   

Have 97 – 95, 97, 103 og andre have bor lige omkring festpladsen og der opleves meget støj når 

der er fest. Indsigelser da festpladsen er en legeplads for børn der ikke skal opleve fulde 

mennesker. Hvem skal være politibetjent over for dem der ikke kan beherske sig. I andre 

haveforeninger opleves det som ikke trygt med alkohol. Det frygtes at der kommer flere udefra 

for at drikke billige øl og larme. Der opfordres til at lave fredagsbar privat i haverne.  

Have 64 – stemmer imod forslaget da hun bor lige ved festpladsen og er allerede generet af støj 

fra larmende fulde gæster 

130 – enig med have 97 da det er dårligt for børn med alkohol på legepladsen. Her opfordres også 

til privat fredagsbar i haverne  

Have 78 – set flere haveforeninger uden alkoholforbud. Desværre er der for mange der ikke kan 

styre det. Hvis det gives frit er der ingen sanktionsmuligheder.  

Have 130 – synes at der skal stemmes for først og imod sidst  

Have 89 – havde ikke overvejet at der kan komme folk udefra og havde forventninger om at vi 

godt selv kan administrere det 

Forslaget er frafaldet 

Forslag 5 Forslag om at sætte få borde og stole ud på festpladsen når man lejer festlokalet. 

Forslaget blev trukket 

Forslag 6 – haveforeningen anmoder om at bruge 40.000 kr. til fejring af 90 året for Sano.  

For at medlemmer ikke skal betale fuld pris og gæster betaler fuld pris.  

Have 23 – man kan købe billetter til 100 kr. for medlemmer til døde duer om søndagen  

Forslaget vedtaget enstemmigt  

6. Valg ifølge lovene 

a. Formand (ikke på valg, John Brandstrup) 

b. Næstformand (ikke på valg, Amalie Gunner) 

c. Kasserer (Helge Brandstrup genopstiller) 

Helge er genvalgt  

d. Bestyrelsesmedlemmer (Line Schouw genopstiller) 

Benny Schark opstiller hvis der ikke er andre 

Berit stiller op  

Berit og Line er valgt 

e. Suppleanter (Karen Berg genopstiller) 

Genvalgt  

f. Revisor (Claus Pedersen genopstiller) 

Genvalgt 

g. Ordensudvalg 

Sidste års præmievindere 

h. Festudvalg (genopstiller)  
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Hanne og Ulla genvalgt 

 

7. Eventuelt  

Have 98 – synes at vi skal få købt en hjertestarter  

Have 75 – Tryghedsudvalget har meldt ud angående stisystem. Man kan melde sig hos Preben. 

Det blev vedtaget at man kan ændre i forslaget undervejs kan der arbejdes på at man nemmere 

kan få ændringer ind.  

Det skal ændres i forretningsordenen  

Have 63 – er enig om at det skal ændres i forretningsordenen. Dette forslag skal stilles til næste 

år.  

Have 56 – brug det store skyl for at få trukket ordentligt igennem. Affaldscontaineren er kun til 

køkkenaffald 

Have 56 – grundejerforeningen har ansøgt om at blive en del af parkeringszonen. Søvænget og 

Nordmarksvej bliver betalingsvej. Kan der ansøges om at Vægtergangen er forbeholdt Sano.  

Have 138 – ændre i forretningsordenen ift. ændring af forslag undervejs. Der kan laves en liste for 

dem der kan slå flaget op løbende for at deles om det. Husk at containeren kun skal være til 

køkkenaffald.  

Have 99 – Hvad er der givet dispensation for ift. seneste referat.  

Med hensyn til parkering har man nede i den gamle havn givet tilladelser ift dem der har båd.  

John: I referater nævnes havenumre ikke af hensyn til diskretion. Marketenderen sætter en 

tagrende op.  

Have 95 -  nabo til containeren:  Kan i ikke lukke poser med affald for at det ikke lugter.  

 

 

Dirigenten takker for en god debat, samt for god ro og orden. 

 

 

 


