
Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen 
 
Forslag 1 
Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 2021 Fra Jens 
Bendix, have 158. 
For at beskytte miljøet og for at signalere at vi er en grøn 
haveforening så mener jeg at det er tid til at lave en tilføjelse til 
ordensreglementet der begrænser brugen af fossilt brændstof. 
Det er både af hensyn til luftforurening og støj. 
Det vil selvfølgelig være rimeligt at sætte en dato for en sådan 
regulering et stykke ude i fremtiden således at medlemmerne i 
god tid kan disponere efter det. Det kunne eksempelvis være 
gældende fra 2025. 
Tilføjelse til Ordensreglementet:  
Det er efter 1/1 2025 ikke tilladt at bruge motoriserede 
haveredskaber der bruger fossilt brændstof til almindeligt 
havehold. 
Dog er haver uden indlagt el undtaget denne regel. 
 
Forslag 2 
Forslag til Generalforsamlingen 2021 fra Margit Riis, have nr. 40 
Forslag om tilføjelse til vedtægterne: 
"Samme medlem af haveforeningen kan ikke sidde i både 
paragraf 10 udvalg og i bestyrelse, herunder ej heller i egenskab 
af suppleant". 
Begrundelse: Det virker forkert, at et medlem kan fungere som 
syn og skøns mand i en sag, hvor medlemmet senere skal være 
med til at træffe afgørelse. Tillige mener jeg, at det generelt vil 
være bedst for foreningen, at opgaverne fordeles på flere 
medlemmer (større mangfoldighed, mere demokratisk og større 
viden/flere kundskaber) 
I øvrigt, bør det overvejes, om der samtidigt skal tilføjes en mere 
generel passus omkring inhabilitet for medlemmer af paragraf 10 
udvalg og bestyrelse i vedtægterne. 



 
Forslag 3 
Forslag til generalforsamling 2021 fra Pia Voetmann, have 117 
1. Søge kommune om tilladelse. Til at etablere sti på græs arial 
foran husene ned til vandet. Så vi forbinder alle vejene med 3 
rækker fliser. 
2. Tage 3 tilbud hjem.                                          
3. Gå på fonde.dk og søge pengene hjem.        
Jeg vil gerne hjælpe med at søge fondene.      
 
Forslag 4 
Forslag til generalforsamling 2021 fra Martin, have 69. 
Vejbump på vej 2 
På grund af de meget gode veje "#$% Super, meen hastigheden er 
meget høj nu &'( 
Taxi*/ Pizzamand siger det er byzone 50 km. er tilladt &'( 
Postmanden kører også hver dag med god fart. 
Lastbil på 10-15 tons kører også meget stærkt &'( 
Og så er der alle de folk der kører med skrald og til fælleshus og 
legeplads…. 
Forslag: 

1. Brandslanger med sand i. Nem at rykke væk når der skal 
høvles veje "#$% 

2. Bump man har i byen. Plastik bump som også nemt kan 
trækkes til side.Med venlig hilsen Martin have 69 

Opbakning fra  
have 60 – Mikkel Asmussen, have 54 – Lizette Jensen, have 67 – 
Jan Bojsen, have 93 – Henrik Lund 
 


