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24. maj 2020 
Kære medlem i N/F Bakkehaverne 
     

Referat af 2020 Generalforsamling i N/F Bakkehaverne  
23/5-2020.15 haver var repræsenteret 

 
GRUNDET ”COV19” VIRUS BLEV GENERALFORSAMLINGEN 

UDSAT TIL EN SENERE DATO! 
 

1. Valg af dirigent samt optælling af fremmødte stemmer.  Bo, have 4 valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Enstemmigt godkendt. 
 

3. Formandens beretning. Formanden erklærede at 2019 havde været et år uden store problemer 
bortset fra Corona virus.    
 

4. Fremlæggelse af regnskab 2019 (vedlagt). Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

a. På valg: Peter L. Hurup (have 9) Genopstiller. Genvalgt. 
 

b. På valg: Helge Lindberg (have 8) tidligere suppleant genopstiller nu som 
bestyrelsesmedlem. Helge blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem. 
 

c. Nyt bestyrelsesmedlem vælges i stedet for Lars Ladefoged, som nu fortsætter som extern 
kasserer uden at være bestyrelsesmedlem. 
 

 Steen Walter have 3 ønsker at erstatte Lars Ladefoged som bestyrelsesmedlem. Hvis der er 
 indsigelser må man sende en skriftlig indsigelse på e-mail eller brev til 
 bestyrelsesformanden senest 15. april 2020. Steen Walther blev enstemmigt valgt som 
 bestyrelsesmedlem. 
  Hvis andre ønsker at opstille send en skriftlig ansøgning via e-mail  eller brev til Peter L. 
 Hurup inden 15. april 2020. Ingen ansøgninger 

 
 

d. Ny suppleant vælges til bestyrelsen. Medlemmer som ønsker at opstille, bedes meddele 
dette pr. telefon (31 53 43 21) skriftligt eller pr. e-mail til formanden senest fredag d. 1. 
maj 2020. Doris Larsen, have 15, valgt enstemmigt. 
 

e. Da Steen Walter nuværende revisor opstiller som bestyrelsesmedlem skal der vælges en 
ny revisor på generalforsamlingen. Eventuelle opstillere bedes meddele dette pr. telefon 
(31 53 43 21) skriftligt eller pr. e-mail til formanden senest fredag d. 1. maj 2020. Joan 
Sørensen, have 5 blev enstemmigt valgt. 
 

f. Kontingentet for 2020-2021, fastsættes på den senere generalforsamling. Havelejen for 
 2020 blev fastsat til 3000,- kr. 
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Et a conto beløb på kr. 3000,- skal på grund af årlige udgifter indbetales på én gang inden 
d. 1. maj 2020 på Nordea Bankkonto 2105 5368 611 311 (mrk. indbetalingen med dit 
have nr.) Alle betalinger er modtaget 
 
Bakkehavernes venteliste (se www.bakkehaverne.dk)  har nu 17 ansøgninger. Listen er nu 
lukket. 

 
f. Fællesarbejdsdagene i 2020 vil blive fastsat på den senere ”generalforsamling”. Alle 

haveejere er pligtige til at deltage i en af de fælles “arbejdsdage”. 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. Første fællesarbejdsdag blev besluttet til lørdag d. 20. 
juni og den anden fællesarbejdsdag bliver lørdag d. 25. juli. Begge dage startes klokken 
10.00  
 

6.  Det blev besluttet at skifte låse ved begge indgange med nye låse specielle nøgler, som 
 ikke kan kopieres. Der vil blive udleveret 2 nye nøgler til hver have. Der kan evt. 
 udleveres én ekstra nøgle mod betaling pr. have  
 

7.  Jesper Bernstorm i have 12 vil indhente tilbud på nyt grus til belægning på vores 
 havegange. Det skulle gerne kunne leveres til en af vores fællesarbejdsdage. Endvidere vil 
 Jesper indhente tilbud på bortkørsel af storskrald. Jan Ravat, have 2 foreslog at opsætte et 
 hegn i skellet ind til vores naboer bag fælleshuset og haverne 17-18. Et andet forslag var
 at plante et brombærhegn som jo er en noget billigere og mere bæredygtig løsning. 
 

8.  Der blev vedtaget en tilføjelse af Bakkehavernes vedtægter § 7: 
  Der er brugerpligt på haverne, som fortrinsvis skal benyttes som nyttehaver. *Lejere af 

 havelod kan opsiges såfremt brugerpligten ikke er overholdt i et tidsrum på mere end 1 
 år. 

 
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. 
 
Der vil på den senere havekalender blive tilføjet datoer for fællesarbejdsdagene samt 
aflevering af grønt affald og storskrald. 
 

http://www.bakkehaverne.dk/
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Bakkehavernes adresseliste (vedlagt). Evt. ændringer? 
 
Bakkehavernes 25 års fødselsdag vil blive meddelt senere. Festudvalg  
 

 
 
 Med venlig hilsen 
 For bestyrelsen 
 Peter L. Hurup, have 9 
 


