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Referat af ordinær generalforsamling 30. april 2017 
 

Der var mødt 28 haver frem til dette års generalforsamling hvor formand Halina Knak (Kettevej 

18) bød velkommen. 

1. Valg af dirigent  
Jesper Hesselholdt (Kettevej 16) blev foreslået som dirigent og valgt. Jesper takkede for valget, 

og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning  
Formandens beretning 2017  
Jeg vil gerne bede jer rejse jer og sammen med os holde 1 minuts stilhed for at mindes de med-

lemmer og nære familiemedlemmer, der er gået bort i det sidste år.  

Der har i årets løb været afholdt en del bestyrelsesmøder samt kontakt til diverse instanser ved-

rørende forholdene i haveforeningen. 

Vi har bl.a. afholdt møde med Scandic vedr. hækkene. Det var et godt, behageligt og konstruk-

tivt møde og det blev endeligt besluttet, at Scandic klipper i ulige år og vi i de lige år.  

Herudover har vi fået udskiftet/renoveret den del af hegnet ud mod Kettevej, der var i meget 

dårlig stand. Arbejdet forløb smertefrit, og prisen blev desuden lavere end først budgetteret.  

Vi har i år sendt sæsonbrev med aktiviteter elektronisk til de af jer, der har en mailadresse. 

Husk at meddele kasserer Flemming om ændring vedr. jeres mailadresser.  

Da vores postvæsen både er blevet et dyrt og ikke-til-at-stole-på bekendtskab, vil informationer 

fremover blive sendt til jer elektronisk. De enkelte af Jer, der ikke har mail, vil dog som hidtil 

modtage almindelig post. 

Der har været spørgsmål vedr. containersituationen, og hvorfor der kun er forårscontainer. Til 

dette kan vi siges, at der i efteråret 2014 og 2015 kun var affald nok til at fylde en halv contai-

ner, hvorfor bestyrelsen besluttede fremadrettet kun at have forårscontainer. 

 

Og så siger vi hjerteligt velkommen til de nye kolonister: 

Have 57 – Datian  

Have 71 – Frederikke 

Have 78 – Carsten 

Have 97 – Nanna og Thomas 

Have 98 – Linda og Michael 

Have 128 – Annika 

Vi håber de nye kolonister vil deltage i nogle af de mange arrangementer, der afholdes i Kette-

høj II. 

Tjek infoskabene for informationer om arrangementer. 

Bestyrelsen vil også gerne opfordre til, at man bruger postkassen på pladsen, hvor man kan 

komme med ris/ros/gode ideer. MEN husk at påføre jeres navn. 

 

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til alle, der har stået for sidste års arrangementer: 

Flemming for igen at arrangere petanqueturnering  

Os selv/bestyrelsen for at arrangere en rigtig hyggelig havefest 
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Ole og Kim for at revidere regnskabet og Ole for at være trofast leverandør af alt muligt 

Jesper Hesselholdt for at være en trofast dirigent 

Kisser og Helle Bisgaard for at afholde et succesfyldt loppemarked.  

Rikko for at holde søndagstræf 

Efter generalforsamlingen vil der være en lille erkendtlighed til de personer, (udover bestyrel-

sen) der har været behjælpelige med arrangementer.  

 

 Der var debat om hækken ind imod Rema 1000 og Scandic, der er taget hånd om pro-

blematikken 

 Der spørges ind til om dem der ikke har e- mail om de kan få post alligevel – Det kan 

man 

 Der bliver spurgt ind til om vi betaler mindre til kommunen nu når der kun er container 

en gang om året. – Vi betaler det samme uanset hvor stort behov vi har 

 Der bliver spurgt ind til om containeren kan komme senere på året – Det overvejes 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 

3. Årsregnskab 
Flemming fremlagde regnskabet, der var ingen kommentarer.  

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne  

5. Valg 
 Næstformand Jayne Davies blev valgt for 2 år 

 Kasserer Flemming Pedersen blev valgt for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Kisser Olsen blev valgt for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Anja Jacobsen blev valgt for 2 år 

 Bestyrelsessuppleant Rikko Jensen blev valgt for 1 år.  

 Revisor Ole Heman blev valgt for 2 år  

 Revisorsuppleant Jesper Nielsen blev valgt for 1 år 

 

6. Eventuelt 
 

 Flere nævnte det gammelkendte problem med at lågerne ikke holdes lukket i vinterhalv-

året 

 Et medlem spørger om der bliver afholdt solsikkekonkurrence  

 Bestyrelsen fik ros for deres arbejde.  
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Afslutning 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  

Formanden takkede dirigenten, og takkede forsamlingen for en god generalforsamling. 

 

 

Tina Hesselholdt 

Referent 

http://www.kettehoej.dk/

