
Referat af generalforsamlingen i Nyttehaveforeningen Skovlunde,  
som blev afholdt torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00 – 20.10 i Skovlunde Kulturhus.  
17 medlemmer mødte op. 
 
Dagsordenens pkt 1  
Valg af dirigent blev Jan Poulsen uden modkandidat. 
 
Dagsordenens pkt 2  
Indkaldelsen som blev sendt til 75% af medlemmerne pr. mail og resten med B-post og 
hånduddelt var rettidigt udsendt. 
 
Dagsordenens pkt 3  
Valg af referent blev Inge Grandahl Andersen uden modkandidat. 
 
Dagsordenens pkt 4  
Bestyrelsens beretning blev foredraget af formand Mogens Damsbo og da den ikke 
medførte bemærkninger blev den godkendt. 
 
Dagsordenens pkt 5  
Fremlæggelse af revideret regnskab og foreløbigt budget blev fremlagt af kassereren 
Karen Eva Smith og godkendt. 
 
Dagsordenens pkt 6  
Kontingentfastsættelsen foreslået uændret kr. 350,- pr. år af bestyrelsen blev godkendt. 
 
Dagsordenens pkt 7  
Vedtægtsændring til paragraf 14 hvor der tilføjes: ”Haver må ikke uden bestyrelsens 
udtrykkelige samtykke udlånes, fremlejes, eller på anden måde overdrages til andres 
benyttelse”. Formanden redegjorde for behovet for vedtægtsændringen og herefter blev 
ændringen enstemmigt vedtaget af alle 17 fremmødte medlemmer. 
 
Dagsordenens pkt 8  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Dagsordenens pkt 9 Valg af:  
Formand Mogens Damsbo,  
Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen,  
Bestyrelsessupleant Inge Grandahl Andersen.  
 
Så skulle der vælges endnu en bestyrelsessupleant. Der var ingen, som ville modtage 
valg. Så meldte Jens Benny Grandahl Andersen sig, men familien har kun en have, og 
dermed var valget måske ikke i orden. Enden blev, at valget kun var for 1 år og inden 
næste års generalforsamling, må punktet afklares og medtaget på næste års 
generalforsamling. 
 
Revisor Knud Sørensen, 
Revisor Villy Bech Iversen modtog også valget, men foreløbigt kun for 1 år. 
Der var ingen, som ønskede valg til revisorsuppleant, så posten er ledig. 



 
Dagsordenens pkt 10  
Eventuelt 
Formanden oplyste, at vi alle har pligt til at bekæmpe invasive planter som japansk pileurt, 
gyldenris og bjørneklo samt dræbersnegle på vore grunde. Man har ikke hørt fra 
kommunen om deres tiltag på deres omliggende jorder. Jan Poulsen oplyste, at hvis man 
skulle købe et sneglehegn, ville dette koste 5-7000 kr for en have. Han foreslog, at man 
kunne tage kontakt til produktionsskolen og høre om de kunne lave sådanne og til hvilken 
pris. Bestyrelsen vil undersøge sagen. Villy oplyste, at måske kunne vi lave fælles indkøb 
af sneglegift hos landmændenes DLG. Det ville bestyrelsen også undersøge. 
Formanden henviste til beretningen om vores forlængede lejemål, og at der var fokus på, 
at bygninger skulle overholde areal- og højde mål. Alle nye medlemmer får skriftligt 
materiale herom. Der er huse, som er blevet minimeret. Det bebyggede areal på 12 m2 er 
også incl evt. drivhus i en have. Opfordrede endvidere medlemmer, som blev bekendt med 
ulovlige byggerier i byggefasen om at give lyd fra sig. 
Bestyrelsen havde undersøgt, om man kunne tømme kompostpladserne. Dette vil ikke 
kunne lade sig gøre, da det er ekstremt dyrt. Vi må afvente de falder sammen af sig selv 
og henstille til medlemmerne, at de kun lægger større haveaffald og selv komposterer i 
egen have. 
På forespørgsel fra et medlem, som jeg desværre ikke fik navnen på, om man måtte fælde 
et stort ikke frugttræ på egen grund, var svaret ja. 
På indkaldelsen til generalforsamlingen var der også indkaldelse til arbejdsdag, som finder 
sted lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00. Man mødes ved spejderhytten, hvor arbejdet 
fordeles. Der vil blive lejet 2 flismaskiner, da der er meget, som skal fjernes.  
 
Mødet sluttede kl. 20.10 i god ro og orden og fælles oprydning. 
 
Referent Inge Grandahl Andersen 
 


