
Referat af generalforsamlingen i Fritidshaveforeningen Eriksminde
26. marts 2022

kl. 10.00

Dagsorden Referat

1 Valg af dirigent Jørgen Larsen have 73 er valgt

2 Gennemgang af dagsorden Jørgen Larsen gennemgår dagsordenen

Formanden har en ændring til dagsordenen til pkt 12, hvor Kredsen har gjort bestyrelsen
opmærksom på, at vi har 5 pladser til repræsentantskabsmødet.

3 Stemmetællere 2 stk. Glen have 68
Asger have 4

4 Formandens beretning -
- Et minuts stilhed for de medlemmer der er gået bort.
-
- Det er dejligt at det i år kunne lykkes at holde generalforsamling på dette tidspunkt. Der er

fortsat stor interesse for vores område og der er stadig flere der køber en kolonihave. I
2021 kom der 15 nye haveejer, vi har fortsat en lille venteliste, så det ser godt ud,
velkommen til alle nye haveejere.

-
- Vi har i 2021 haft 2 arbejdsdage hvor der var stor deltagelse, der gjorde at vi har fået lavet

meget i området. Der er alt i alt været deltagelse af ca. 75 haver til de 2 fælles arbejds
dage. Det er vi i bestyrelsen glad for, og håber at det vil være det samme i år

-
- Bestyrelsen og festudvalget afholdt flere arrangementer med mange deltagere, og det er



dejligt at se at så mange bakker om og kommer til arrangementerne, men festudvalget
mangler stadig at nogle vil hjælpe med det praktiske. Så sørge for at støtte op og
festudvalget

-
- I efteråret lavede vi et større dræn arbejde i modul 2 og det ser ud til at hjælpe. Det var et

stort projekt.
-
- Endnu et projekt der er blevet lavet her i vinterpausen, er at vi har fået opsat et nyt

køkken, der er blevet arbejdet en del weekender i februar og marts måned, for at vi kunne
have det til at stå klar til i dag, og jeg syntes at det er blevet et flot resultat.

-
- Hjørring kommune besluttede efter henvendelser fra flere borger og Banedanmark at

gennemgå de ydre læbælter, og fælde det der var vokset for stort, 2
bestyrelsesmedlemmer deltog i et møde med Hjørring kommune, Banedanmark og Hede
Danmark i håb om at vi kunne få lidt indflydelse på hvor meget der skulle fældes, og det
var ikke vores beslutning om hvor meget der skulle tages. Dog må jeg sige at selvom at
det ser åbent ud nu, så ser det ud til at der er mange mindre træer, der nu får mulighed for
at vokse sig store, og inden et par år vil der være et godt læbælte igen. Vi skal i løbet af
sommeren i dialog med kommunen for at få plantet et nyt læbælte mod banen.

-
- Det var ordene, jeg vil ønske jer en god havesæson. Og Husk at betale forsikring senest

på fredag
- Ingen spørgsmål til formanden
- der deltog 42 haveejer fordelt på 35 haver

5 Årsregnskab og  Foreningen Regnskabet er godkendt  med et overskud på kr. 2071 samt et overskud på omkring kr. 3500,- fra
Fælleshuset Mælkebøtten.

Udgiftsniveauet er stabilt.

Både indtægter og udgifter er steget i det forgangne år.

En ekstra udgiftspost er til foreningens hjemmeside på omkring kr. 800,-

Ingen spørgsmål fra haveejerne

6 Bestyrelsens forslag



1. ændring af punkt 13 i ordensbestemmelser
2. ændring af punkt 14 i ordensbestemmelser
3. ændring af punkt 16 i ordensbestemmelser
4. ændring af punkt 26 i ordensbestemmelser
5. Forslag til etablering af ekstra hoveddræn fra

klubhus til bæk

1. Punktet er vedtaget
2. Punktet er vedtaget
3. Punktet er vedtaget
4. Punktet er vedtaget
5. Punktet er vedtaget, dog betinget af, at bestyrelsen søger ENV-fonden om et økonomisk

tilskud, så der kan etableres et større drænarbejde og evt en fast parkeringsplads, så det
undgås, at bilerne kører fast.

7 Indkomne forslag fra medlemmer behandles
- ingen forslag -

8 Godkendelse af budget for 2023, herunder
fastsættelse af kontingent for 2023, pris for udlejning
af mælkebøtten

Budget 2023

Gennemgås af kassereren og formanden.
● Græsklipningen forventes at stige
● Kolonihaveforbundet afholder kongres til septemb, hvor der kan ske en stigning i dette

medlemskab - det er dog uvist
● Elpriserne stiger

Kontingent fastsættes for 2023
● Kontingentet har været på kr. 2500 de sidste 3 år - formanden foreslår, at kontingentet

stiger til kr. 2600 i 2023.Forslaget er vedtaget.

Pris for lån af mælkebøtten
● Medlem: pris kr. 500 plus forbrug
● ikke medlem: pris kr. 1000 plus forbrug

Forslaget vedtages

PAUSE

9 Valg af Kasser for 2 år:

a) Jens have 1- modtager genvalg

Jens er valgt



10 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

a) Helene have 51 - modtager  genvalg
b) Keld Have 107- modtager  genvalg

Helene have 51 er valgt
Ditte have 64 er valgt

11 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Have 30
Peter Have 11

12 Valg af 5 deltagere til repræsentantskabsmøde i
kredsen - torsdag d. 28.april kl 18.30 i Eriksminde

a)
b)
c)
d)
e)

a) Jens have 1
b) Gitte have 117
c) Louise have 37
d) Jørgen have 73
e) Juliane have 118

13 Valg af 1 revisor for 2 år

a) Martin have 105
Martin er valgt

14 Valg af revisorsuppleant for 1 år Glen have 68 er valgt

15 Valg af 2 til vurderings-medlem  for 2 år

a) Jørgen have 73
b) Glen have 68

a) Jørgen Have 73
b) Glen Have 68

16 Valg af vurderingssuppleant for 1 år Ditte have 65



17 Valg ansvarlig for udlejning af Mælkebøtten

a) Dorthe have 106 - modtager ikke genvalg

Louise have 37

18 Valg af medlemmer til festudvalg

a) Birgitte Have 36 - modtager ikke genvalg
b) Louise Have 37 - modtager ikke genvalg
c) Jes Have 53

a) Have 53 Jes
b) Have 1 Jens
c) Have 2 Jason

19 Eventuelt: Det er muligt at hente hestemøg v/skallerup. Kaj har et telefonnummer

Der er kommet et tilbud om at hente duemøg  - der ligger et telefonnummer i Mælkebøtten

Der er lavet aftaler om at reetablere de opkørte steder i modulerne

Der er kommet en forespørgsel om at sætte el-kasserne i vatter.

Formanden afslutter med at fortælle om Mælkebøttens nye køkken. Køkkenet er sponsoreret af
Formandens nabo, den samlede udgift ligger på omkring kr. 15.000,- heraf er der 0 kr i
arbejdsløn.

Appel fra Ordstyreren: Kontrakten skal genforhandles med kommunen om 3 år - så store
investeringer kan være risikabelt. Denne forhandling bør indledes allerede nu. Eriksminde sidder
til leje ved kolonihaveforeningen, som skal handle med kolonihaveforbundet, som skal forhandle
med kommunen.

Underskrevet af

Dato:26. marts 2022 Formand Jesper Toft Petersen Dato: 26. marts 2022 Ordstyrer Jørgen Larsen


