
 
 
 
 
 
 
Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kildemosegård den 25. august 2021 

i Ellehuset, Parkvej 128, 4600 Køge. 
 
 
 
 
Valg af dirigent 
Nikolaj Winther fra kredsen bliver valgt efter opfordring fra bestyrelsen. 
 
Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter gældende 
regler. Dagsordenen er godkendt. 
 
Valg af stemmetællere 
Morten have 41 og Jytte have 227. 
 
Beretning  
Den skriftlige beretning er udsendt for 2020 af 2 omgange. Hans-Jørgen fremlægger også en mundtlig 
beretning om det der er sket i året 2021. 
 
Spørgsmål til beretning: 
Have 69: Hvad er et passivt medlem? Janne Andreasen svarer, at passivt medlem betyder, at man ikke pt. 
ønsker at købe en have, men ønsker at stå på ventelisten. Man skal selv give besked, når man ønsker at så 
som aktivt på ventelisten. 
 
Have 12: I forbindelse med den sidste p-plads i afd.1 til venstre er den stadig meget dårlig. Hans-Jørgen 
oplyser, at der vil blive kørt grus ud på p-pladsen næste fællesarbejdsdag.  
Lene have 69: Har et spørgsmål vedr. venteliste – når nu der er så mange der er på venteliste, er det 
sørgeligt at se, at der er mange haver der ikke er særlig velholdte og ser forfærdelige ud – hvad kan man 
gøre? Hans-Jørgen oplyser, at bestyrelsen vil gå en runde igen og tage kontakt til de haver, det drejer sig 
om. 
Have 77: Har spørgsmål vedr. vurderingsvalget – dirigenten oplyser punktet kommer senere. 
 
Formandens beretning er vedtaget med absolut flertal.  
 
Årsregnskabet med revisionspåtegning 
Kassereren gennemgår kort hovedtallene i regnskabet.  
Vores statsautoriserede revisor har underskrevet regnskabet. 
Have 229 spørger om vi er tilfredse med regnskabet. Kassereren svarer, at det er vi. 
 
Regnskabet er vedtaget med absolut flertal. 
 
Indkomne forslag 
Forslag 1 - vedrørende udvidelse af tidspunktet for støj i weekender og helligdage 
 
Have 94 – grunden til han stemmer imod til kl. 14.00 er bl.a. hvis man har inviteret til frokost er det ikke 
rart med en udvidelse til kl. 14.00. 



 
 
 
 
Have 229 – folk har hele ugen til at larme i, så synes ikke tiden skal udvides. 
Have 12 - fint med en udvidelse til kl. 13.00 pga. græsset længe er vådt. 
Have 102 – fra kl. 9.00-13.00 vil være passende, så er alle oppe og gæster kan komme kl. 13.00 til frokost. 
Have 39 - sidste år havde vi 40-års jubilæum – og det er jo gået godt i alle de år, så hvorfor lave tidspunktet 
om? 
 
Have 84 - kunne man ikke holde fri helligdage, vil gerne have fra 9.00-15.00 lørdag og fri søndag – og kan 
bestyrelsen ikke give dispensation til at udvide tiderne ved f.eks. nybyggeri mv. – der bliver tit trukket 
naboklagekortet. 
 
Der stemmes om forslag 1 med udvidelse af tiden fra 9.00-14.00, hvor 22 stemmer for, der var flest imod, 
hvorefter der stemmes om udvidelse af tiden fra 9.00 til 13.00, hvor 12 var imod og flertallet stemte for. 
 
Udvidelse af tiden er gældende fra lørdag den 28. august 2021.  
 
Forslag 2 – hvad vil det koste med en ekstra dag mere rengøring af toiletter i sommerhalvåret? 
 
Have 77 synes det er blevet dyrere og blevet mere besværligt, når der skal fyldes op mv., efter der er 
kommet ekstern rengøring. 
Have 94 opfordrer til, at alle skal huske at gøre rent efter sig selv og synes det vil være fint, hvis vi kan få 
nogle herude til at gøre rent.  
 
Have 203 – vil bare sige, at lige meget, hvor meget rengøring vi får i afdeling 1, vil det ikke hjælpe. 
Have 94 - der er ikke noget der hedder afdeling 1 og 2, vi er én haveforening og synes vi er nødt til at støtte 
op og hjælpe hinanden. 
Have 12 - synes 16.000 kr. er mange penge og det vil sikkert ikke hjælpe alligevel. Hvis det er børn der ikke 
kan gøre rent efter sig selv, må de voksne sørge for at gå med. 
Have 84 - dørene står også altid helt åbne – opfordrer til man skal huske at låse dørene.  
Have 203 - i 2’eren på dametoilettet låser døren automatisk – hvorfor er det ikke tilfældet på alle dørene. 
 
Forslaget bliver bragt til afstemning og 4 stemmer for, øvrige imod – forslaget bortfalder. 
 
Forslag 3 fra Spildevandsudvalget 
 
Forslag 3 bliver trukket tilbage, da det fremsendte forslag ikke var korrekt. Morten Melander informerede 
om, at der vil blive fremsat et nyt forslag til næste generalforsamling. 
  
Der bliver spurgt til en tidshorisont – Morten siger, at det er svært pga. der er lange udsigter i forhold til 
håndværkere mm og priserne er pt skruet meget op. Vi ønsker, at det skal gøres ordentligt – den 
rådgivende ingeniør er hurtig til at svare og vi skal nok prøve at få en masse information ud hurtigt. 
Skal man hive de gamle septiktanke op. Det må være op til den enkelte. 
 
Godkendelse af budget 
Kassereren gennemgår kort budgetforslaget fra bestyrelsen. Den budgetterede lejeregulering vil først blive 
opkrævet fra oktober kvartal 2021.  
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
 



 
 
 
Valg af kasserer 
Janne ønsker ikke genvalg.  
Fra kredsens side blev det oplyst, at finder vi ikke en kasserer kan vi nedlægge vores egen forening og det 
overgår til kredsen. 
Da der ikke er nogen der melder sig, oplyser Janne, at hun godt vil fortsætte frem til næste 
generalforsamling til foråret. 
Have 229 spørger, om man kan få et regnskabskursus, hvis man stiller op.  
 
Janne blev valgt med klapsalver.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lizette og Majken er på valg og begge modtager genvalg. 
Jan Werner, have 213 ønsker at stille op til bestyrelsen. Bor i afd. 2 og har boet der i 3 år – han vil gerne 
have afd. 2 bliver repræsenteret i bestyrelsen, da han altid synes, at det er i afd.1 der bliver lavet noget.  
 
Majken og Lizette fortalte kort om, hvorfor de er med i bestyrelsen. 
 
Afstemningen blev: 
Jan 64 stemmer 
Majken 54 stemmer 
Lizette 40 stemmer 
 
Jan og Majken er blevet valgt for en 2-årig periode.  
 
Valg af 2 suppleanter for 1 år 
Lizette Frederiksen 1. suppleant 
Morten Melander 2. suppleant 
 
Valg af revisor 
Beierholm Statsautoriseret revisionsselskab – blev genvalgt. 
 
Valg til kredsbestyrelsen 5 personer 
Bestyrelsen foreslår bestyrelsen til kredsbestyrelsen. 
Have 41 - hvorfor anbefaler bestyrelsen sig selv?  
Hans-Jørgen siger, at bestyrelsen er inde i systemet i forvejen – vi har 1 plads i selve kredsbestyrelsen, men 
til kredsrepræsentantskabsmødet har vi 5 pladser. 
 
Have 41 - tænker der måske kunne være andre der burde stille op end bestyrelsen. 
 
Have 77 - enig med Morten og synes vi skal have f.eks. 2 alm. lejere med i stedet for 5 fra bestyrelsen. 
 
Busser fra kredsen siger, at det ikke behøver være nogen fra bestyrelsen der skal sidde i kredsbestyrelsen. 
Alle har ret til at være med i kredsbestyrelsen. 
Have 12 – det har altid været sådan, at bestyrelsen har siddet i kredsbestyrelsen. 
 
Nikolaj oplyser, at vi ikke har en plads i kredsbestyrelsen lige pt., da vi ikke er mødt op til 
repræsentantskabsmødet. 
 
Der blev spurgt ind til, at til de almindelige møder kan vi stille med 1 person og til repræsentantskabsmødet 
kan vi stille med 5. 
  



 
 
Nikolaj oplyste, hvad man laver i kredsen. 
 
Have 211 forstår ikke, hvorfor bestyrelsen anbefaler sig selv, når de ikke møder op alligevel. 
Majken kan ikke se, hvorfor vi skal blive ved med at diskutere det og foreslår, at der er flere der stiller op og 
lad os få en afstemning. 
 
Morten have 41, Jan have 213, Hans Jørgen, Majken Møller, Bent have 39 stiller op – alle blev valgt. 
 
Valg af 3 personer til vurderingsholdet 
Nikolaj oplyser, at kredsgeneralforsamlingen har besluttet, at der kun skal laves vurderinger af kredsen, da 
der er for mange fejl i de forskellige vurderinger. Man vil have, at alle i hele landet skal have samme 
undervisning og skal vurdere ud fra samme materiale. 
Derfor står kredsen for alle vurderinger pt.  
 
Vi skal bruge 1, max 2. fra vores haveforening. 
 
Busser fra kredsen kan se, at det har hjulpet, efter det kun er kredsen der vurderer.    
 
Have 77 spørger, hvorfor vores forening ikke fået den oplysning før – er det fordi vi ikke har været mødt op.  
Nikolaj siger det var oppe på sidste repræsentantskabsmøde, hvor det blev stemt ned. 
Man vil ikke blive sat 2 sammen fra samme forening og heller ikke det samme hold hver gang. 
 
Have 12 – vil det så sige det kun er udefra der kommer nogen og vurderer? 
Nikolaj oplyser der var for mange fejl i vurderingerne rundt omkring og derfor er det kredsen der foretager 
vurderingerne fremover. 
 
Der bliver spurgt om, hvilke forudsætninger man skal have at vurdere.  
Nikolaj oplyser, at det er almindelige havelejere der får et kursus og kommer med ud på vurderinger under 
oplæring.  
 
Busser fra kredsen siger, at det er vigtigt man har interessen, da det er ærgerligt folk kommer på kursus, 
men så efterfølgende ikke dukker op. 
 
Have 77 - har selv været med i nogle år og vil bare sige, at det er godt at have bare lidt forstand på 
håndværk – men håber, at der er nogle der vil melde sig og man skal have interesse for det, for han synes 
det er spændende at komme rundt og se nogle spændende og interessante huse. 
 
Morten have 41 stiller op og bliver valgt. 
 
Eventuelt 
Bestyrelsen vil gerne have en eller flere til at hjælpe med at hejse flagene i afdeling 1 og 2.  
 
Der efterlyses også en til at passe miljøstationen. Arbejdet går ud på at få ryddet op i alt grenaffaldet og alt 
haveaffaldet mv. 
 
Have 41 oplyser, at Ejlert også har holdt området rundt om lunden og har slået græs. 
 
Have 41 spørger om man kunne overveje at få en udefra til at ordne det. 
 
Majken siger, at det nok vil blive ret dyrt med ekstern hjælp og så er beløbet, som Ejlert fik langt fra nok, for 
at ordne områderne. 
 




