
 
Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia 

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 
Fælleshuset, Hf. Dahlia 27a, 2650 Hvidovre 

       
 

Hvidovre d. 19. maj 2019 
 
 
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen foreslog Nikolaj (have 45), der efter valget konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

 
Velkommen til de nye:  (Undskyld hvis jeg har glemt nogle) 
Have 44  Sanni 
Have 64  Lauge 
Have 93  Rikke & Jens 
Have 107 Dorte 
 
Og desværre et farvel til: 
Have 3   Gert 
Have 59   Kurt 
Have 75   Kate 
Have 76   John 
 
Flagmand/Flagmænd (kvinder) 
Vi savner stadig nogle der vil tage denne tjans, gerne en lille gruppe, så det ikke ”hænger” på en 
person. 
 
Affalds sortering: 
Vi henstiller til at alle respekterer regler og retningslinjer for sorteret affald og ikke ukritisk henstiller 
alt muligt andet affald. Tag det med tilbage, hvis der ikke er plads 
 
Containere: 
Vi spærrer af fra torsdag eftermiddag 9. maj - så containerne kan komme ind på plads – så vær 
venlige ikke at parkere på nordsiden af fælleshuset. 
Der kommer containere i weekenden, de holder åbent fra kl 10-14 lørdag og søndag. 
Vi henstiller igen til at alle respekterer regler og retningslinjer for sorteret affald, og ikke ukritisk 
henstiller alt muligt andet affald. 
 
Vejene: 
Tak for den fine lapning af vejene med grus, vi får et tilbud fredag, på at få revet og stampet de 
hårdest ramte steder. 
Nogle af vejbumpene trænger til en kærlig hånd, det vil vejudvalget kigge på – samtidig vil de se efter 
huller/hække og ukrudt – og om nødvendigt skrive en lille henvisning til at overholde reglerne, hvor 
det ikke er tilfældet. 
 
 
Marken bliver bebygget. 
Den nye fingerplan er nu vedtaget, og det betyder at vi får nye bagboere, samt et rekreativt område – 
de nye huse bliver bygget fra Brostykkevej, og op til ca. have 88. 
 
LR / AL Lån 
Vi har afholdt et par generalforsamlinger i forbindelse med optagelse af lånet til vores fælleshus, og 
har hver gang gjort som Arbejdernes Landsbank har sagt, men desværre har de igen ikke ville 
godkende resultatet efterfølgende – så nu venter vi på deres næste udspil, og må så nok indkalde igen 
igen. 
 
Fælleshus arr. 



Det vil være rigtig lækkert om vores fælleshus blev brugt til af danne fællesskab i vores forening – der 
har være flere idéer oppe og vende, men vi har ikke hørt fra dem der vil starte noget op – vi starter 
med en Portvinssmagning, som har rigtig god tilslutning, og glæder os til at høre fra andre der vil 
bruge huset. 

 
 

3. Årsregnskab ved kassereren 
Årsregnskabet godkendt efter fremlæggelse af Kasserer Anne (have 89). 

 
4. Godkendelse af budget ved kassereren 

Budgettet (side 2 i det udleverede materiale) blev godkendt efter fremlæggelse af Kasserer 
Anne (have 89). 

 
5. Godkendelse af sommervands regnskab og budget ved Vandlauget 

Godkendt efter fremlæggelse af Sommervandsformand Kennet (have 82). 
 

6. Fastsættelse af gebyrer ifølge vedtægterne 
Godkendt (Optagelsesgebyr (1500,-) & Gebyr for forsinket betaling (50,-))  

            
7. Indkomne forslag 

De følgende 4 forslag var fremsat af bestyrelsen og blev godkendt allesammen (alle stemte for 
– på nær forslag 1 hvor der var 2 der stemte imod – resten stemte for). 

  
Bilag 1 - Ændring af vedtægternes §7 stk. 7 om brug af fuldmagt 
55 for 2 imod – kræver 2/3 dels flertal da det er vedtægtsændring – vil blive 2. behandlet på 
ekstraordinær generalforsamling 
 
Bilag 2 - Godkendelse af Deklaration fra Radius om ny forsyningsledning igennem 56A 
Enstemmigt vedtaget.  
 
Bilag 3 – Forslag til ordensregler vedr. leje af fælleshuset i HF Dahlia (uden for sæson) 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 4 – Forslag til ordensregler vedr. lån af fælleshuset i HF Dahlia 
Enstemmigt vedtaget.  
 
De 3 indsendte forslag fra Odiine (have 22), blev alle nedstemt. 
 

8. Valg af Formand 
2 års periode – Thomas Møller Have 8 - Genvalgt 

 
9. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 

2 års periode - Henrik Poulsen – Have 34 – Genvalgt 
                 Kennet Egheim Jensen – Have 82 - Genvalgt 
  

10. Valg af Suppleant 
2 års periode - Kenneth Hæsumgaard – Have 109 – Genvalgt 
 

11. Valg af intern bilagskontrollant 
2 års periode – Annette Møller - Have 61 - Genvalgt 

 
12. Valg af intern Bilagskontrollant suppleant 

1 års periode – Heidi Thorup - Have 88 - Genvalgt 
  



13. Eventuelt

Heidi Thorup have 88, vil gerne stå for udlejning af fælleshuset – bestyrelsen tager kontakt for at 
få formalia på plads. 

Lene (have 108) spørger ind til fingerplanen og ønsker indflydelse fra haveforeningen – Michael 
(have 62) vil gerne kontaktes. De finder hinanden og flere melder sig hvis de ønsker at være 
med. 

Benny (have 98) har været på teknisk forvaltning og her oplyses at der skal være 4 meter fra 
lygtepælens bagside til modsatte hæk, han ønsker at vejudvalget ser på dette. 
Kennet (have 82) fra vejudvalget svarer at han hører hvad have 98 siger og det varer ikke så 
længe inden vejudvalget tager en runde i foreningen. 

Lene (have 108) mener at farten på trafikken i foreningen er et seriøst problem. 
Kennet (have 82) fra vejudvalget oplyser at der i vejudvalget kigges på placeringen af nye og 
nuværende chikaner. 
Grete (have 3) henstiller til at fart begrænsningen overholdes. 
Tim (have 83) opfordrer til at chikaner placeres på hjørnernes indersider. 
Regitze (have 34) og Jette (have 95) opfordrer til at chikaner placeres mht til cyklister (IKKE cykle 
i midten, da denne ofte er blød/usikker). 

Anne (have 89) oplyser at der ønskes hjælp til sommerfesten – meld dette til bestyrelsen. 

Eva (have 83) synes der er meget ukrudt på p-pladserne 
Thomas (have 8) oplyser at bestyrelsen er i gang, men hvis der er nogen der kender nogen der 
gerne vil bekæmpe ukrudt UDEN kemi – bedes de rette henvendelse til ham. 

Lisbeth (have 20) foreslår fælles arbejdsdag med ukrudtsbekæmpelse – have 60 bakker op. 

Annette (have 61) foreslår at der udarbejdes en planche mht tømning af affald fra fælleshuset. 

Tim (have 83) foreslår at der ophænges et fællesskab. 
Bestyrelsen svarer at det er på to do listen. 

Anne (have 89) henstiller til at overholde åbningstiden mht forårs containere. 

Karen (have 48) ønsker hjælp til et køleskab. Nikolaj (have 45) tilbyder at hjælpe. 

John (have 103) henstiller til at der ikke benyttes motoriserede haveredskaber søn og helligdage 
fra 12-15. 
Tim (have 83) ønsker henvendelse hvis han larmer. 

57 af 112 haver var repræsenteret. 

____________________________      ____________________________________ 
Referent Madeleine Bagger, have 8    Dirigent Nikolaj Ditlev Steensgaard, have 45 

__________________________ 
Formand Thomas Møller, have 8 


