
Referat Generalforsamling – HF Vesterkær 8/3-2023 

 

Til stede fra siddende bestyrelse:  

- Anette Jensen (Have 17) 

- Hans Henrik Rasming Lund (Have 98) 

- Anja Bording (Have 180) 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af 

a. Formand 

b. Bestyrelsesmedlemmer (4 stk.) 

c. Suppleanter 

d. Vurderingsudvalg 

e. Revisor + suppleant 

f. Bunker- / flagfolk 

g. Festudvalg 

6. Eventuelt 

 

Ad. 1.  

Lasse (Have 77) vælges til dirigent. 

Generalforsamlingen godkendes i forhold til varsling. 

 

Ad. 2.  

Hans Henrik byder velkommen til de ca. 75 fremmødte, og melder at der skal vælges ny formand, da den 

siddende ikke ønsker at fortsætte.  

Ingen spørgsmål til den fremsendte bestyrelsesberetning for året, hvorfor der fortsættes til spisning.  

Sammen med spisning holdes der ved Jørgen Frost Olesen (Nordjysk Kreds), et oplæg om hvorledes 

vurderingsudvalg beregner og fastsætter priser, i overensstemmelse med kredsen regelsæt.  

Der oplyses ydermere om kurser som afholdes for såvel nuværende, som for kommende medlemmer af 

vurderingsudvalget.  

Ad. 3.  

Kassereren fremlægger regnskab, som desuden er fremsendt til alle på forhånd.  

En enkelt har spørgsmål til regnskabet, og stiller sig kritisk til dette. 

Regnskab godkendes uden andre indvendinger, og der udtrykkes ros til kassereren for det store arbejde.  

Budgettet for 2023 gennemgås, heriblandt skal nævnes stigende udgifter til containere.  

Der arbejdes på bedre udmelding og information, om hvad der rent faktisk må fyldes i de enkelte 

containere. Her har den samlede forening en opgave med at forbedre os – Af hensyn til at kunne holde 

udgifterne på et nogenlunde stabilt niveau.  

Ingen yderligere kommentarer til budgettet for 2023.  



Ad. 4.  

Bestyrelsen fremsætter forslag om refusion af haveleje/forsikring/vand ved salg, således sælger dermed 

ikke betaler udgiften for hele haveåret. Forslaget vedtages uden indvendinger.  

 

Bestyrelsen foreslår ligeledes at etablere et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,- ved køb af have i Vesterkær.  

Dette er almindelig praksis i de fleste haveselskaber.  

Der er enkelte indvendinger, men forslaget vedtages med stort flertal. 

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om nedsættelse af vand aconto, fra nuværende kr. 600,- til kr. 500,-.  

Dette med baggrund i, at der langt overvejende er haveejere som skal have penge retur.  

Forslaget vedtages.  

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om opførelse af pavillon på Bunkeren og dette diskuteres.  

Det kunne give anledning til øget sammenhold i foreningen, hvilket behovet for støttes af flere på 

Generalforsamlingen. 

Der udtrykkes stemning for en overdækket model, da dette vil give flere muligheder i forhold til vejr og 

vind. Der diskuteres selvbyg af kompetente folk fra Vesterkær, og der er ligeledes indhentet tilbud eksternt 

for estimeret pris (ca. Kr. 150.000,- ).  

Ved håndsoprækning er der flertal for at bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og eventuelt nedsætter 

en arbejdsgruppe.  

 

Forslag fra Hans Henrik Hansen (Have 97) omkring fri bestemmelse af højde og bredde på hæk.  

Siddende bestyrelse mener ikke dette er hensigtsmæssigt af hensyn til bl.a. store køretøjer ved 

varelevering, hækkens sundhed, fri passage, samt ikke mindst beredskabskøretøjer.  

Bestyrelsen fremlægger derfor ændringsforslag (iht. §9.5 i vedtægterne), hvor max. højden sættes til 2.00 

meter, og som dermed gerne skulle tilgodese både privatliv, køretøjer, og ikke mindst hegnsloven.  

Ændringsforslaget vedtages ved afstemning med stort flertal, efter det oprindelige forslag trækkes af 

indmelder.  

 

Ad. 5.  

a. Christian (Have 43) melder sig som eneste kandidat, og modtager valg som formand. 

b. Anton (Have 204) og Lasse (Have 77) vælges som bestyrelsesmedlemmer. 

    Hans Henrik (Have 98) og Anja (Have 180) modtager genvalg for henholdsvis ét og to år.  

    Dermed er bestyrelsen fuldgyldig med i alt syv medlemmer.  

c. Marianne (Have 128) vælges som 1. suppleant, og Michael (Have 108) vælges som 2. suppleant. 

d. Vurderingsudvalg består af Michael (Have 108), Brian (Have 65), og Louise (Have 55), som genvælges.  

    Thomas (Have 52) vælges som suppleant.  

e. Stefan (Have 101) vælges som revisor, og Esben (Have 167) vælges som revisorsuppleant.  

f. Som Bunkermand vælges der i alt fire, for at imødekomme den  

   Det er ikke muligt at få valgt nogen til at tage sig af flagtjansen. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

g. Til festudvalget vælges Anette (Have 17) og Jesper (Have 33) 

 



 

Ad. 6.  

Der er fortsat klager over parkerede biler i havegangene, til gene for både haveejere, trafik, og mindst i 

tilfælde at beredskabskøretøjer.  

Der opfordres til dialog, og i sidste ende parkeringsvagt. Tlf. til parkeringsvagt er 70112233.  

Der stilles spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af fortovet ud mod Annebergvej. Det oplyses fra 

bestyrelsen at ansvaret for dette hører under kommunen.  

Der drøftes indkøb/leje af større haveredskaber (eks. El-generator og havefræser). Dette tages med til 

overvejelse i bestyrelsen.  

Der drøftes ligeledes afkortning af de store træer omkring Bunkeren.  

Bestyrelsen berettet, at der vil blive indgået aftale med rideskolen, om leverance af hestemøg to gange i 

løbet af sæsonen, mod betaling til den økonomisk pressede rideskole. Generalforsamlingen bakker dette 

op med klapsalver.  

Der kommer særskilt information ud, når tid og sted ligger fast.  

Der kommer hækplanter igen til efteråret.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


