
Referat af ordinær generalforsamling d. 7 marts 2018. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 

3. Regnskab og budget ved kasserer 

4. Vand regnskab ved vandregnskabs kasserer 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent, (haveleje) 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af vandregnskabs kasserer 

11. Valg af suppleant 

12. Valg af 2 vurderings folk 

13. Valg af suppleant 

14. Valg af revisor 

15. Valg af revisor suppleant 

16. Valg af bunkermand 

17. Valg af flagmand 

18. Valg af festudvalg 

19. Eventuelt 

Ad1: Palle have 197 blev valgt som dirigent. 

Ad2: Formanden fortæller at bestyrelsen har fået en klage fra beboere på Johannes Minde Vej, om ulovlig 

beboelse i haveforeningen. Klagen var sendt til Aalborg Kommune, Nordjysk Kreds og derefter til os i 

bestyrelsen, med en henvisning til, at vi skulle gøre noget ved problemet.  

Bestyrelsen har fået en del kritik fra enkelte haveejere, over at der er lukket for vandet i vinterhalvåret. I 

den forbindelse skal der nævnes, at det er Aalborg Kommune der har forlangt at der lukkes af for vandet. 

 

Havegang. I første del af sæsonen blev der skrevet en del haveejere, som kom i infotavlerne.  En del har 

også fået en bod hvilket vil fremgå af kassererens regnskab. Det blev bedre på sidste del af sæsonen med 

lugning under hækken og lukning af huller i vejen. 

Ny grusbelægning på vores veje blev etableret i foråret. Vejene blev rigtig gode at færdes på, men som 

sommeren forløb, med meget regn, blev de hurtigt hullet igen. En del have ejer glemte at vedligeholde 

vejen med grus fra bunkeren, nogle prøvede med jord fra haven, hvilket ikke holdt særlige længe med det 

vand som kom ned fra oven. (Husk at bruge grus fra bunkeren til at lukke huller i vejen) 

 

Affald. Vi ser alt for ofte, at der bliver stillet affald og flasker ved siden af containeren, når disse er fyldte. Er 

containerne fyldte, så tag jeres affald /flasker med hjem igen, og hold jer orienteret om hvornår 

containerne bliver tømte. 



Parkering i havegangene er ikke tilladt, som det fremgår af skiltene ved begge indkørsler. Af og pålæsning 

er tilladt. Det har nogle haveejere (de samme), svært ved at finde ud ad. Derfor har vi efter mange 

henvendelser fra jer, fået Parkerings Kontrol Nord til at intensivere deres kontrol i Vesterkæret. 

 

Lågen til Rugbybanen. Der blev i juli måned opsat et lille skilt på lågen, ud til rugbybanen, hvorpå der stod 

at havelågen skulle låses efter brug. (For at undgå tyveri denne vej fra) Det var der åbenbart en eller flere 

haveejere som var imod. Skiltet blev fjernet, selvom det var naglet fast til lågen, og lågen var ligeledes 

forblevet ulåst. Det er selvfølgelig en utilstedelig handling. Så derfor en opfordring til skadevolder. Hvis du/I 

ikke synes at denne låge skal være låst, så kan du kontakte bestyrelsen. 

Ny Lokalplan for området mellem Fjordglimt og Vesterkæret. Vesterkærets beboer og bestyrelse har sendt 

mange og gode argumenter ind i høringsfasen for lokalplanen for området. Jeg kan efterfølgende se, at 

nogle af vores høringssvar er blevet hørt, men fremtiden vil vise, om det også bliver det. 

Gangsti mellem Vesterkæret og Fjordglimt som har været på tale i flere år, er først nu ved at blive 

etableret. Kommunen har lovet at der vil blive sat hækplanter og nye træer op de steder som kommer til at 

mangle. Ligeledes kan haveejerne sætte en havelåge op, så man kan komme ud og rengøre og klippe hæk. 

Aalborg kommune By og Landskabsforvaltningen.  I efteråret havde bestyrelsen et møde med Steen B. 

Andersen. På mødet gennemgik vi de tegninger på byggerier som var indsendt til godkendelse og bygget i 

2017. Ud af disse, var der kun et enkelt hus, som ikke var efter de nugældende regler: afstand til skel 2,5m. 

Nordjyske kreds. Kontingentet til Nordjyske kreds og forbund er steget med ca 30% 

Jubilæumsfest. Vi har sat penge til side til denne jubilæumsfest og har en del penge. I 2017 blev vores 

bunkerfest aflyst på grund af for lidt tilmeldte, hvilket var ærgerligt og særligt for dem som havde brugt tid 

på det. I lyset af det, har bestyrelsen tænkt på om vi skulle bruge de penge fra jubilæumsfest på en 

bunkerfest som kunne være for hele vesterkæret.  

Hjemmeside. Haveselskabet vesterkær har fået oprettet en hjemmeside. Vi håber med denne side at kunne 

informere vores medlemmer og andre om vores dejlige haveselskab. Derfor hører vi gerne fra jer om gode 

ideer og forslag til at udvikle hjemmesiden. Hjemmesiden er blevet lavet af vores bestyrelsesmedlem Jesper 

Pedersen.  www.hsvesterkaer.dk 

Ad3: Regnskab of budget blev forelagt og godkendt.  

Ad4: Vandregnskab blev forelagt og godkendt. 

Ad5: Bestyrelsen har udarbejdet 2 forslag: 

Forslag 1. Udbedring af huller i vejene. Hvis ikke hullerne bliver udbedret senest 1 uge efter havegang, kan 

bestyrelsen sætte en vejmand til at fylde hullerne. Pris 150,- pr. have. 

Forslag 2. Alle skal have tilladelse til at etablere en p-plads i haven. 

 

Forslag 1 blev godkendt. 

Forslag 2 blev ikke godkendt. 

 



Der blev foreslået at vandregnskabs kassereren får gratis haveleje for sit arbejde. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad6: Der bliver ingen stigning af kontingent i 2018. 

Ad7: Preben have 142, blev genvalgt som kasserer 

Ad8: Bestyrelsesmedlemmer: 

Sisse, have 95 

Thomas, have 104 

Ad9: Suppleanter: 

 Randi, have 181 

 Bo, have 133  

Ad10: Vandregnskab: Helle have 144 blev genvalgt. 

Ad11: Suppleant: Aase have 176 blev genvalgt. 

Ad12: Vurdering: Michael have 108 og Christina have 116. 

Ad13: Suppleant: Jørn have 145. 

Ad14: Revisor: Palle have 197. 

Ad15: Suppleant: Finn have 54. 

Ad16: Bunkermand: Finn have 54 blev genvalgt. 

Ad17: Flagdame: Annette have 203 blev genvalgt. 

Ad18: Festudvalg: Fanni have 197 & Maria have 49. 

Ad19: Henriette have 99 efterspurgte mere synlighed for hvem der sidder i bestyrelsen. 

Morten have 107 klagede over støj fra fest i weekenderne. 

 


