2. maj 2017
Kære haveejer i N/F Bakkehaverne,
Hermed referat fra den årlige Generalforsamling i Bakkehaverne lørdag d. 22. april 2017
kl. 11.00 i fælleshuset (Hyggestuen).
1. Valg af dirigent samt optælling af fremmødte stemmer.
Bo, have 4 blev valgt til dirigent. 14 haver var fremmødt og 5 haver var fraværende (5, 6, 13, 15,
og 19) og deraf var have 6 repræsenteret ved fuldmagt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev enstemmigt godkendt.
3. Formandens beretning.
Formanden (Peter have 9) berettede at år 2016 havde været et godt år med den store reparation
af fælleshuset, et godt affaldssystem, og fint fremmøde til fællesdagene. Endvidere meddelte
Peter, at han ville afgå som formand i foreningen ved næste generalforsamling i april 2018.
4. Fremlæggelse af regnskab 2016 (vedlagt).
Kassereren, (Finn, have 8) fremlagde regnskabet og dette blev enstemmigt godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen:
a. På valg: Kasserer for bestyrelsen Finn Kristensen (have 8). Aftræder
Finn meddelte at han aftræder pr. dags dato. Lars Ladefoged (have 14), tidligere revisor,
var eneste opstillede og blev enstemmigt valgt som kasserer.
Steen Walther (have 3) blev enstemmigt valgt som revisor.
b. På valg: Bestyrelsessuppleant Helge Lindberg (have 12). Genopstiller.
Helge blev enstemmigt valgt som suppleant.
c. Medlemmer som ønsker at opstille, bedes meddele dette skriftligt eller pr. e-mail
til formanden senest mandag d. 17. april 2016.
Der var kun modtaget besked fra Lars Ladefoged (have 14)
d. Kontingentet for 2017-2018, fastsættes til kr. 3000,- og skal indbetales på én gang inden
d. 15. maj 2017 til kassereren eller på Nordea Bankkonto 2102 5368 611 311 (mrk.
indbetalingen med dit Have nr.)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
e. Fællesarbejdsdagene i 2017 er fastsat til 17. juni og 8. juli. Alle haveejere er pligtige til at
deltage i en af de fælles “arbejdsdage” mellem kl. 10 – 14.
Bøden for udeblivelse er kr. 250,-. En tilmeldingsliste med opgaverne til afkrydsning vil
blive ophængt i fælleshuset i god tid inden arbejdsdagene. Herudover siger vi naturligvis
aldrig nej til en hjælpende hånd fra gamle medlemmer m.m.
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Program for de 2 dage er:
10:00 - Arbejdet fordeles
10:15 - Opgaverne udføres
11:30 - Øl og Vand
12:00 - Opgaverne afsluttes
14:00 - Oprydning og afslutning.
De faste arbejdsopgaver er:
1. Hækklipning ud til Tagensvej, Bispebjerg Bakke og ”Strandvejen”
2. Lugning af kanter ud til Tagensvej, Bispebjerg Bakke og ”Strandvejen”
3. Oprydning og vedligeholdelse rundt omkring i foreningen.
4. Diverse vedligeholdelse af fællesområdet.
5. Indsamling af afklip m.m. til Helges Containervogn
6. Kørsel til genbrugspladsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
f. Havekalender for sæsonen 2017 (24. april - 30. oktober) med de forskellige haveejeres
arbejdsuger, hvor fællesgrund samt fælles faciliteter skal vedligeholdes - dvs. græsslåning
af fællesgrund, rengøring af fælleshus og fællestoilet samt almindelig
oprydning m.m. Skriv på kalenderen hvis I har en aftale med Jan Wittus Sørensen.
GULT AFMÆRKET 5 F ER ANNULERET GRUNDET NEDENFORSTÅENDE
VEDTAGNE FORSLAG FRA JAN.
Endvidere er der nu på kalenderen tilføjet datoer for aflevering af grønt affald samt
storskrald i kalenderen.
Overhold nu de fastsatte regler og tidspunkter (Kalenderen er vedlagt).
Det blev vedtaget med 14 stemmer for og 1 imod at Jan fremover overtager
vedligeholdelsen som følger:
• Ugentlig rengøring af fælleshus, toiletter og terrasse
• Udskiftning og bestilling af toilettønder
• Vask af håndklæder, duge m.m.
• Indkøb af toiletpapir, rengøringsmidler m.m.
• Oprydning i redskabsrum (bag terrassen)
• Ugentlig græsslåning af fællesgrund
• Klipning af hækkesiderne som støder op til fællesgrund.
GEM NU HAVEKALENDEREN FOR AT FØLGE AFLEVERING AF
HAVEAFFALD OG STORSKRALD!!!!

g. Bakkehavernes adresseliste (vedlagt). Evt. ændringer?
Enkelte rettelser er lavet på den vedlagte adresseliste.
h. Festudvalgskalenderen vil snarest blive lavet af John Rostgaard i have 19.
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Festudvalgskalenderen blev uddelt på mødet og et eksemplar er sat på hjemmesiden samt
på opslagstavlen i fælleshuset.
6. Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer om ændringer af vedtægter m.m. skal være
bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 15. april 2017 i skriftligt form pr. e-mail eller brev til
formanden:
Peter Lundsted Hurup, bakkehaverne@mail.dk
eller Klostervænget 4, S-329, 2100 København Ø.
Forslag modtaget fra have 9 den 4/4 2017:
• Grus på stierne i år.(Enstemmigt vedtaget)
• Hver have sikrer sig selv mod indtrængning med hegn, beplantning med tjørn, brombær
m.m. (Enstemmigt vedtaget)
• Lågen på Strandvejen sikres med nyt låsesystem (Er igangsat)
• Flagstang på fællesgrunden males samt flagline og vimpel udskiftes. (Bo (have 4)
ansvarlig på fællesarbejdsdagene)
7. Eventuelt.
Husk fællesarbejdsdagen, lørdag d. 17. juni og lørdag 8. juli 2016.
Der vil blive opkrævet kr. 250,- for udeblivelse iflg. vores vedtægter.

København NV 2. Maj 2017

_______________________________
Peter Lundsted Hurup / Formand

____________________________
Lars Ladefoged / Kasserer

______________________________
Dorte Bendtsen / Bestyrelsesmedlem

_____________________________
Helge Lindberg / Suppleant
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