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Referat fra 

generalforsamling i Nyttehaveforeningen Skovlunde 

Mandag den 13/2-2017 

Skovlunde Kulturhus,  

Indgang 2, Skovlunde Center Syd. 

 

1. Valg af dirigent 

Jan Poulsen 

 

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse 

Uden bemærkninger. Der var 22 personer til stede 

 

3. Valg af referent 

Martinique Vitus Bering 

 

4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Læses op af Karen Eva Smith.  

Arbejdsdagen i april gik godt der blev nået en del med flis maskinerne, i september blev 

der delt træer og buske ud  (dette er hvert 2 år). Bestyrelsen har været på rundtur i 

området og har observeret at en del ikke passer deres haver, der vil blive taget kontakt til 

dem. Ny arbejdsdag er planlagt lørdag den 8. april kl. 10:00 ved spejderhytten. 

 

Vedtaget uden bemærkninger 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget 

Spørgsmål- kan betalingen af årligt gebyr evt. nedsættes med 25kr. ? 

Spørgsmål- bedre opmærkning af skilte i området ? 

Bestyrelsen argumentere for at vi har behov for en buffer ved fraflytninger, hvor vi skal 

rydde grunde. Bestyrelsen kigger nærmere på skiltning i området. 

 

Regnskabet Godkendt 

 

6. Kontingentfastsættelse på baggrund af fremlagt budget. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 350,- pr. år. 

Kontingent forsætter på 350,- kr. 
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7. Indkomne forslag  

Bestyrelsen har modtaget 4 forslag 

 

1. Indkøb af fræser til fælles brug (forslag er modtaget af Tanja Torrendrup) 

hvem skal administrer dette? Sikkerhed ?  

forslaget ændres til at få profesionelle gardner til at give et tilbud, hvor vi alle kan 

melde os til. Bestyrelsen kigger nærmere på dette. 

2. Misvedligeholdelse af haver i over 2 år evt opsiges (forslag er modtaget af Tanja 

Torrendrup) 

Som nævnt under beretning tidligere kigger bestyrelsen på ikke vedligeholdte haver og 

vi sender brev til de pågældende lejere. Haver der ikke vedligeholdes/dyrkes vil blive 

opsagt.  

3. Opsætte attrapkameraer i området (forslag er modtaget af Tanja Torrendrup) 

Da der har været hærværk og tyveri i nogle haver, beder bestyrelsen alle om at sende 

mail til os om dette for at vi kan få et overblik og for at se hvordan vi kan løse dette. 

4. Åben Nyttehave sammen med Hønsebyen (forslaget er modtaget af Sanne Fandrup) 

Sanne vil gerne stå for kontakt til Hønsebyen, samt finde dato for dette. 

Der blev rejst spørgsmål omkring økonomi regler om salg af grønt fra haverne, forslaget 

er for hyggen skyld og for at komme hinanden nærmere 

Bestyrelsen bakker op om dette og venter tilbagemeldning fra Sanne, så vi kan arbejde 

videre med dette. 

8. Valg i bestyrelsen 

Kasserer; 

• Karen Eva Smith (genopstiller)  

genvalgt 

Bestyrelsesmedlemmer 

• Kirsten Jørgensen (genopstiller) 

genvalgt 

• Torben James Jensen (genopstiller) 

genvalgt 

Suppleant, bestyrelsen; 

• Momir Sutic (genopstiller) 

genvalgt 

• Sanne Fandrup  

Valgt som suppleant 

• Inge Grandahl Andersen 

Valgt som suppleant 
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Revisor: 

• Knud Sørensen (genopstiller) 

genvalgt 

• Martinique Vitus Bering (genopstiller) 

genvalgt 

 

9. Eventuelt 

• Der har været en episode i foråret omkring hurtig kørsel som endte i haverne og de pågældene 

stoppede ikke op men forlod området. 

Bestyrelsen opfordre til at kontakte politiet og anmelde dette. I bestyrelsen vil vi kigge nærmere på 

dette problem og Torben James går videre med dette til Helle Tideman på Ballerup Kommune. 

• Karen Eva Smith fortæller om episoden omkring Romaer været på besøg (tidligere udsendt 

mail) og opfordre alle til at kigge godt efter i haven og rapportere tilbage til bestyrelsen og 

politiet hvis man finder nooget. 

• Det er et problem for nogen af haveejer at der bliver dyrket pil som nu er blevet for stort og 

begynder at generer nabogrundene til dette. Torben James tager til kontakt til pågældende og vi 

tager det op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Vi runder af  

og  

takker for god ro og orden  

 


