Referat af generalforsamling i HF Mosevang
Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00
P-pladsen, Syrenvej (ved foreningens flagstang)
Dagsorden:
1)

Velkomst og valg af dirigent

Formand Peter Gaard Sørensen byder velkommen til en anderledes generalforsamling i en helt
anderledes tid.
Peter foreslår på bestyrelsens vegne, at Jesper Krogh Kjeldsen, have 40 vælges som dirigent.
Jesper vælges som dirigent og takker for valget. Han oplyser at der er 57 haver tilstede.
Jesper erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt. Indkaldelse er sendt pr. mail 2.8.20 og
samme dag også pr brev til medlemmer uden mail.
Jesper gennemgår herefter dagsordenen.
Følgende foreslås og godkendes som stemmetællere:
Vibeke have 75
Kristian have 35
Nina have 67
2)

Beretning v. formanden

Bestyrelsens skriftlige beretning er tidligere udsendt, men suppleres mundtligt af formanden:
Det er forfærdeligt længe siden bestyrelsens skriftlige beretning blev til. Det var i tiden inden
Corona-krisen. Der har ikke været megen plads til fest og ballade i det forgangne halve år, så den
mundtlige beretning i år, er mere faktuel end normalt.
I løbet af foråret er det efter mange rykkere til Aarhus kommune, lykkedes at få etableret et
affaldsareal på p-pladsen på Violvej/Bjørnholms Alle. Desværre er der også andre end lige
mosevangerne som bruger affaldsspandene, og det er naturligvis ikke i orden.
Desværre er vi blevet mødt med, at også mosevangere benytter skraldespande i naboforeningen, og
det må vi naturligvis heller ikke.
Generelt skal alle huske at pakke al husholdningsaffald forsvarligt ind. Uindpakket
husholdningsaffald lugter ganske forfærdeligt, også selv om der er låg på skraldebeholderne. Det er
til stor gene for de medlemmer som bor tættest på, lige som det i høj grad tiltrækker skadedyr.
Så hermed en stor opfordring til at alle i fremtiden følger ovenstående.
Det har været en rigtig våd vinter og forår, hvilket har betydet, at haverne 133-135 det meste af
tiden har stået under vand. Det er yderst beklageligt, og der er arbejdet på højtryk for at løse
problemet. Der er nu gravet nye drænrør ned som er tilknyttet pumpen i 1940/Engvang. Desværre

har denne pumpe ikke fungeret optimalt, og har derfor ikke kunnet tage det vand der kommer fra
vores haver. Det burde de kunne, hvis de virker. Vi håber at situationen er bedret, og må se tiden an.
Danjord er hyret til 5 gange i sæsonen til at få bugt med ukrudtet på p-pladsen Violvej/Bjørnholms
Alle. De kom først i gang 16. maj, hvilket viste sig at være alt for sent. Næste sæson skal de i gang
allerede i begyndelsen af april. Dog ser p-pladsen væsentligt bedre ud i år i forhold til tidligere år.
Formanden takker herefter Aktivitetsudvalget – som desværre ikke har haft ret travlt i år – samt alle
de medlemmer som har givet et nap med på foreningens fællesarealer. Det er bl.a. vedligehold af
området ved flagstangen, klipning af bevoksning mod Hammel-banen (slugten for enden af
Syrenvej), klipning af græs langs Syrenvej, opfyldning af huller i vejene m.v. Tak for det.
Udlejningen af foreningens trailer fungerer fint, og den er flittigt i brug. Lejen på 20 kr dækker de
udgifter der har været til vedligehold af traileren i år og har akkumuleret et overskud 3.680 kr.
Formanden gør opmærksom på, at det er lovpligtigt at have en brandforsikring på sit kolonihavehus.
Tjek derfor med dit forsikringsselskab. Der kan tegnes en billig forsikring gennem
Kolonihaveforbundet. Ønsker man dette, skal man henvende sig til bestyrelsen. For at tegne denne
forsikring, skal mindst 10 haver i foreningen være med.
Spørgsmål til beretningen:
Jeppe, have 115
Hvorfor er Danjord kun hyret til p-pladsen på Violvej/Bjørnholms Alle?
Svar: erfaringen fra tidligere år er, at de to øvrige p-pladser kan klares på foreningens to
arbejdsdage, og hvis de, som bor ved p-pladserne, luger den meter ud fra hækken som man skal.
Steen, have 135
Steen har en af de haver som gentagne gange har været oversvømmet. Steen efterlyser en skriftlig
procedure for hvad man skal gøre i den akutte situation når f.eks. formanden ikke er at træffe. Steen
er skuffet over måden hvorpå problemerne er tacklet.
Steen ville gerne, at punktet havde været et selvstændigt punkt på dagsordenen, men da
dagsordenen er lavet i januar og problemets omfang ikke var kendt, er det ikke på dagsordenen.
Erik, have 100
Vi må se hvor stor problemet bliver i næste sæson, når nu drænene er etableret.
3)

Aflæggelse af regnskab v. kassereren

Kasseren gennemgår de vigtigste udsving i regnskabet i forhold til 2018.
2019 var året hvor opkrævninger af haveleje udsendes sammen med acontobetaling for vand. Derfor
denne regulering i forhold til 2018. Vi har god luft i budgettet i forhold til de tal kommunen har
meldt ud, i forhold til den endelige omkostning for kloakering af alle kommunens kolonihaver.
Vedr. posten nyanskaffelser dækker dette bl.a. nyt udhængsskab på skuret, etablering af
affaldsplads ved Violvej samt Danjords arbejde på samme p-plads.

Spørgsmål til regnskab:
Torben have 55
Er det muligt at aflæsningstallene for hver enkelt vandmåler kan blive offentliggjort?

Måleren bør aflæses samme tid hvert år, og det skal meldes ud i meget god tid – og gerne flere
gange – hvornår der aflæses.
Tanja, Helle m.fl:
Ja, det kan man godt. Vi ligger inde med alle tallene, men skal finde en måde at offentliggøre dem
på. Det er ikke en god ide at lægge dem på hjemmesiden, da denne side er offentlig tilgængelig.
Men kan med fordel aflæse sin egen måler jævnligt for bl.a. at sikre sig, at forbruget er normalt.
Det foreslås at et regneark med samtlige målinger sendes ud sammen med indkaldelse til næste års
generalforsamling.
Der skal aflæses nogenlunde samme dag på året.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4)

Indkomne forslag

Hans W. Jensen, have 23 har indsendt et forslag vedr. støjniveau på Åhavevej. Forslaget blev læst op
af dirigenten.
Peter bekræfter at støjvolden, som faktisk hedder en plantevold, er sunket betragteligt siden den
blev etableret, samt at der mangler støjvold for enden af Bjørnholms Alle. Trafikstøjen fra det ”hul”
er meget høj og stiger op over haverne.
Hans fortæller at kommunen ved et informationsmøde vedr. etablering af pladsen ved Eskelunden
lovede en støjmåling. Dette er ikke sket.
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af en lille arbejdsgruppe som skal henvende sig til kommunen vedr.
problematikken, og især med henblik på at få foretaget støjmålingen.
Torsten i have 98 er interesseret.
Hans, have 23 er tovholder.

5)

Budget 2020

Kassereren gennemgår budgettet med ganske få kommentarer til posterne.
Renovationsposten er steget p.g.a. den nye affaldsplads på Violvej samt den løbende
vedligeholdelse. Desuden vælger vi at fortsætte med Danjord med hensyn til renholdelse af ppladsen Violvej/Bjørnholms Alle.
Budget herefter godkendt.
6)

Valg af formand for 2 år
a) Nuværende formand Peter Gaard Sørensen, Valmuevej 39, genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår: Christina Lund, Have 60

Christina fortæller om sig selv, at hun og hendes mand Thomas samt sønnen Jacob har haft haven på
Irisvej 60 i 2 år. Christina synes der er et dejligt fællesskab i Mosevang, og det vil hun gerne være
med til at udvikle. Christina synes at den store mangfoldighed i foreningens sammensætning af
mennesker og måden vi hver især bruger og dyrker vores haver, er fantastisk. Og vores bytteordning
er uovertruffen. Christina vil gerne videreudvikle samarbejdet med Aarhus Kommune.

Christina valgt med applaus.
7)

Valg af to bestyrelsesmedlemmer
a) Sanne Røge Gammelgaard, Erantisvej 57, genopstiller ikke
b) Anders Sahl Hansen, Irisvej 69, fraflyttet

Til de to ledige bestyrelsesposter blev valgt:
Jeppe, have 115 som har bygget helt nyt hus, og har været i foreningen i 2 år
Anders, have 114, som har haft sin have i 14 dage, men tidligere har haft have i foreningen i flere
år.
Begge blev valgt med applaus.
8)

Valg af to bestyrelsessuppleanter
a) Ingrid Gam, Erantisvej 52, genopstiller ikke
b) Mogens Hangaard Rohde, Violvej 115, genopstiller

Jesper, have 40 blev valgt som suppleant
Mogens, have 115 blev genvalgt som suppleant
Begge valgt med applaus.
10)

Valg af to revisorsuppleanter
a) Alice Rasmussen, Lathyrusvej 31, genopstiller ikke
b) Hans W. Jensen, Irisvej 23, genopstiller

Louise have 122, blev valgt som revisorsuppleant
Hans W. Jensen, have 23 blev genvalgt som revisorsuppleant
Begge valgt med applaus.

11)

Valg af to vurderingsmænd for 2 år
a) Erik Nielsen, Valmuevej 77, genopstiller
b) Jens have 52

Erik, have 77 blev genvalgt
Jens, have 52 blev valgt som ny vurderingsmand
Begge valgt med applaus.

12)

Valg af 2 suppleanter for vurderingsmænd for 1 år
a) Lars Henrik Pedersen, Syrenvej 26, genopstiller
b) Torsten have 98

Lars, have 26 blev genvalgt for 1 år
Torsten, have 98 blev valgt som ny suppleant i vurderingsudvalget

Begge valgt med applaus.
13)

Evt.

Jens, have 52: Hvordan kan det være at bestyrelsen ikke har konstitueret sig med en næstformand
når det står i vedtægterne at man skal vælge en sådan?
Bestyrelsen bliver dig svar skyldig.
Der har aldrig været udpeget en næstformand, men vi kigger på det.

Præmiehaver: Der bliver desværre ingen præmiefest i år, men følgende har vundet havepræmier, og
vil naturligvis få deres velfortjente præmier, når vi modtager dem.
Præmier er gået til:
Jette Pedersen, have 15, Christina og Thomas Lund, have 50, Michael Birkemose, have 93.
Børnevenlig have gået til Sanne og Henrik Røge, 57.
Aarhus-kredsens ærespræmie går til Axel Hovgård, have nr. 11.
Stort tillykke til alle.
Lars, have 26:
Opfordrer alle til at sænke farten. Der køres alt for stærkt på de store veje i foreningen. Lars spørger
til hvordan det går med den gruppe som ville arbejde med problematikken. Gruppen siger at de er i
gang, og vil samles igen for at finde ud af hvad der skal ske.
Jesper, have 40:
Det går godt med planerne for den legeplads som blev lanceret sidste år. Kommunen har givet
tilsagn til, at legepladsen opføres i den grønne kile ved Rosenholms Alle. Vi skal indsamle 170.000 kr,
og vi er nået op på 110.000. Det er meget flot. Christina og Jesper samt en repræsentant fra 1940
har arbejdet med tegninger. Der vil blive annonceret efter frivillig arbejdskraft når projektet
søsættes. Driften af legepladsen skal foretages af to personer fra hhv Mosevang og 1940.
Helle, have 16: takker på bestyrelsens og medlemmernes vegne Peter for hans fantastisk store
indsats som formand for haveforeningen. Især de store projektet med kloakering og vandrør har
Peter virkelig klaret med stor succes. Vi vil savne Peter i bestyrelsen for bl.a. hans utallige historier
om stort og småt, og hans engagement for foreningens ve og vel.
Peter, have 39: takker for årene som bestyrelsesmedlem og som formand. Det har været en
fornøjelse. Aldrig har der været konflikter, hård tone eller skænderier når han har været rundt i
foreningen. Han er altid blevet mødt med smil og velvilje, hvilket bl.a. har været med til at gøre
formandshvervet til en god oplevelse.

For referat: Helle Seiersen, have 16, sekretær HF Mosevang

