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Referat 

Ekstraordinær Generalforsamling 

Sommerbyen Højvænge 

Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 18:00 
 

Valg af dirigent 

§ Bestyrelsen anbefaler Tom Atkins, som sidder i kolonihaveforbundets bestyrelse. Tom At-

kins vælges som dirigent.  

§ 78 kolonihaver er repræsenteret - 156 stemmer. 

§ Indkaldelsen til generalforsamlingen er lovligt udsendt.  

§ Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.  

 

Valg af referent: 

§ Bestyrelsen anbefaler Rikke Lefevre. Rikke Lefevre vælges som referent. 

§ Helle fra have 32, Jasmin fra have 251 og Inger fra have 77 vælges som stemmetællere. 

 

Godkendelse af regnskabet fra 2019.  

§ Bestyrelsen anbefaler, at regnskabet godkendes. 

§ Der er flere kommentarer til regnskabet i forhold til udsendt notat fra revisor. Bl.a. om der 

bliver fulgt op på revisors kommentarer, og om man bare vil ligge låg på de kommentarer 

revisor havde skrevet, - og om der er forsvundet penge.  

Formanden fortæller, at der er klart tale om fejldispositioner fra den tidligere bestyrelses 

side, foreningen har stadig penge i banken, der er ikke administreret ordentligt. 

Hvis der er nogle der ønsker at gøre yderligere, så må det vurderes efterfølgende, bestyrel-

sens holdning er, at vi må lærer af dette og komme videre.  

Hvis nogen ønsker at se bilag, så kan man aftale med bestyrelsen, at man kan komme op på 

bestyrelseskontoret og se regnskaberne og bilag. 
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Tom Atkins orienterer om, at man som forening skal være opmærksom på, at der er større 

udgifter forbundet med at få de tidligere regnskaber gennemgået til bunds og hvis der i regn-

skaberne findes uhensigtsmæssigheder, så vil det være bestyrelsen, der får besked.  

Man skal så efterfølgende behandle sagen på en kommende Generalforsamling. Prisen vil 

være omkring 50.000 kr.  

§ Der er også kommentarer omkring de tidligere regnskaber og at der bør være tydelighed om-

kring ansvaret og om anvendt revisor har et ansvar.  

Formanden fortæller, at der i flere år har været spørgsmål omkring regnskabet og at man tid-

ligere ikke har fået ok til at se bilag, da den tidligere bestyrelse har ment, at dette ikke var 

muligt grundet GDPR-reglerne om personfølsomme oplysninger. 

Tidligere bestyrelse udleverede aldrig nogensinde bilag til revisor, som derfor kun bogførte 

ud fra bankkonto, dvs. der var ikke nogen kontrol fra revisor. 

Den nye bestyrelses holdning er, at vi som forening skal lære af dette, være mere åbne om-

kring regnskaber, og sikre at det ikke sker i fremtiden. 

§ Der fremkommer kommentarer omkring, at alle har haft et ansvar, da man tidligere har god-

kendt regnskaberne, men at man kan føle sig presset til at stemme for regnskaberne, da det 

er tidligere bestyrelses anbefaling og at man nok tidligere har godkendt regnskaberne, fordi 

man ikke vidste, hvad der var foregået.  

§ Ordstyrer Tom Atkins understreger, at den tidligere bestyrelse ikke har disponeret korrekt, 

men at de har været valgt og at den tidligere bestyrelse burde have været afsat tidligere. Han 

fortæller, at foreningen kan overveje at få indført nogle beløbsgrænser, for hvad bestyrelsen 

kan råde over. Dette vil være en vedtægtsændring, som skal besluttes ved en kommende GF. 

§ Der er også et ønske om at man i fremtiden skal stemme skriftligt. Dette vil også være en 

vedtægtsændring. 

§ Regnskabet stilles til afstemning. 

o 8 undlader at stemme 

o Regnskabet for 2019 godkendes 

 

Regnskab 2020: 
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o 2 stemmer imod 

o 15 undlader at stemme. 

o Regnskabet for 2020 godkendes. 

 

Regnskab 2021: 

§ Bestyrelsen ønsker, at den tidligere bestyrelse betaler uberettiget udbetalt kørsels befordring 

tilbage til foreningen. 

§ Der er en kommentar omkring, at den tidligere bestyrelse er blevet gjort opmærksom på, fra 

tidligere bilagskontrollant og revisor, at de skulle bruge de rigtige satser. Hvis de skal betale 

deres udbetalte befordring tilbage, så skal foreningen være obs på, om SKAT så ”for øje på 

foreningen” og at der så kan være mange ændringer, der skal laves, fx omkring de godtgø-

relser, der er blevet udbetalt. 

§ Tom Aktins udtaler at han håber, at de kørselspenge der er blevet udbetalt til den tidligere 

bestyrelse, er blevet indberettet som skattefrit. 

§ Der bliver udtalt, at den tidligere bestyrelse har fået udbetalt penge uberettiget. Formanden 

fortæller, at det er hér, der mangler bilag, der slet ligger ikke nogen oversigt over befor-

dringsudgifter for nogen i de tre seneste regnskabsår 

§ Der er ingen kommentarer, som taler imod, at den tidligere bestyrelse skal betale uberettiget 

udbetalinger tilbage.  

o Regnskabet stilles til afstemning. 

o 6 undlader at stemme. 

o Regnskabet for 2021 er besluttet. 

 

Godkendelse af budget 2022: 

§ Budgettet ligner det der tidligere er fremsendt.  

§ Der er et krav om, at der skal etableres affaldssortering i 2022. 

§ Der er indhentet priser  400.000 – 450.000 kr., til at etableret affaldssortering. 

§ Samlet 350.000 kr. til asfalt ved Laden og affaldssortering.  

§ Der vil være besparelse på diverse udgifter, befordring og fx præmiefest. 
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§ Der bliver spurgt ,om der kan laves asfalts reparationer.  

o Det er der ikke indhentet tilbud på i år.   

§ Der bliver spurgt til de vedligeholdelsesopgaver, der har været budgetteret med tidligere, om 

de teknisk kan overføres. Der må være penge, der ikke er brugt eller er de forsvundet? 

o Tom Aktins: De er ikke forsvundet, de kan ses under egen kapital. I regnskabet side 

16, 2021, note 15. 

o Formanden: Der har været anlægsarbejdet i 2019, 2020, 2021, på trods af, at der ikke 

har været afholdt GF, så har der været udført anlægs og vedligeholdelsesarbejde. 

§ Der bliver spurgt til om affaldspladsen ved Krokusvej forsvinder?  

o Formanden: Der skal bruges mange penge til en affaldssorterings plads. Så pt. er der 

ikke penge til flere affaldssorteringspladser. Bestyrelsen er bevidst om, at der kan 

være langt til en kommende fælles affaldssorteringsplads, som dog ligger i centrum 

af foreningen. 

§ Der er spørgsmål til, hvad foreningen skal bruge alle de penge foreningen har, til? 

§ Der er en opmærksomhed på at foreningen skal betale for vedligeholdelse hos Købmanden 

og at der skal være penge til uforudsete udgifter. 

§ Bestyrelsen har solgt foreningens værdipapirer, for at undgå yderlig risiko for tab af forenin-

gens midler. 

§ Der er et fokus på, at Sitas projektet ikke er færdigt og om man kan bruge sten i stedet for 

asfalt.  

o Der skal bruges asfalt. 

§ Budgettet stilles til afstemning. 

o Imod: ingen 

o Undlader at stemme: 4 

o Budgettet for 2022 vedtages. 

 

Eventuelt: 

§ Hvordan har den nye bestyrelsen arbejdet den sidste tid? 
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o Formanden: Der har været meget arbejde de sidste 2 måneder, hvor der har været 

mange opgaver og der er i alt blevet afholdt tre bestyrelsesmøder, og alle i bestyrel-

sen deltager.  Der er blevet brugt tid til at etableret kontakt til naboforeninger, for at 

få et samarbejdet omkring fælles projekter. Arbejdet i bestyrelsen vil den kommende 

tid være centreret omkring affaldssortering og asfaltering.  

§ Bestyrelsen ønsker mere aktivitet i foreningen, hvor det er frivillige, der har en vigtig rolle. 

Laden bør kunne bruges til fælles arrangementer, fx sang og banko og meget mere, hvor alle 

kan deltage. 

§ Bestyrelsen har fået forhandlet nogle bedre priser hjem hos div. leverandører, ex. har for-

eningen tidligere betalt 1000 pr. kvm. asfalt ved tidligere leverandør.  

Asfaltfirmaet NCC, som skal lave arbejdet ved Laden,  betaler vi langt mindre pr. kvm., alle 

aftaler genforhandles i løbet af 2022. 

§ Der er et ønske om, at man får set på den lille gangbro over åen og at der gøres noget ved 

kloakken ved Verdens ende.  

§ Nu hvor der bliver parkeringsforbud ved Rønhøjgård for os, så kan vi opleve, at der ikke er 

parkeringspladser nok. Vil den nye affaldssorteringsplads tage parkeringspladser? 

o Formanden: Det forventer vi ikke, fordi den tidligere store containerplads vil blive 

omdannet til p plads. 

§ Der er et spørgsmål omkring ventelister.  

o Tom Aktins: Ventelistekravet starter først når der kommer en ny periode for lejekon-

trakterne. Man kan som forening alligevel godt have ventelister, det skal besluttes 

ved en GF. Obs at ventelistereglerne skal være meget specifikke.  

§ Der opfordres til at man tænker over hvordan man parkerer, så der er plads til flere parke-

rede biler.  

§ Der er en undren omkring, hvorfor man ikke kan give sin nabo en fuldmagt, hvis ikke man 

selv kan deltage ved generalforsamlingen.  

§ Formanden: Har kontakt til en advokat, som anbefaler, at der laves et udvalg af foreningens 

medlemmer, som skal se på de nuværende vedtægter. Hvis der skal være nogle ændringer, 

så kan det stilles som forslag ved en kommende GF. 
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o Tom Aktins: Vedtægterne skal foreningen følge sammen med lokalplaner eller de-

klaration.  

§ Kan man lave skråparkering ved den store parkeringsplads?  

o Formanden: Vi kommer til at have fokus på at etablere flere parkeringspladser. Man 

kan fx fjerne plankeværket til containerpladsen, så der kan komme flere parkerings-

pladser.  

§ Hvis der kommer ventelister? Vil det betyde at vi ikke kan sælge til dem vi vil?  

o Tom Aktins: Hvis man får en venteliste, så kan man indskrive i reglerne at der kan 

sælges til nær familie, op- og nedgående linje.   

§ Hvor mange sorteringscontainere vil være?  

o Formanden: Der vil være 10 forskellige, samlet 35-40 stk. 660 l containere. 

§ Hvordan foregår det lige nu omkring vurdering af kolonihavehusene? Hvad skal man gøre 

hvis man ønsker at blive en del af vurderingsudvalget?  

o Formanden: Bestyrelsen har sendt 6 mand på vurderingskursus (de er afsted i dag). 

Vi får lige nu hjælp fra kredsen til at lave vurderinger.  

o Pengene fra vurderingerne indsættes på foreningens konto, og dem der så har været 

ude og vurdere, vil modtage et honorar for arbejdet. 

o Fremadrettet vil penge indbetales og udbetales fra foreningens konto. 

o Der vil ikke være udgifter for foreningen. 

o Bestyrelsen ønsker ikke, at der er nogle fra bestyrelsen, der er en del en vurderings-

udvalget. 

o Tom Aktins: Dette skal bestyrelsen sikre bliver skrevet i referatet for et kommende 

bestyrelsesmøde, så de seks personer vil være dækket af foreningens forsikring, når 

de er ude og vurdere.  

o Hvis man ønsker at blive en del af vurderingsudvalget, så skal man kontakte besty-

relsen. 

§ De forslag der allerede er indsendt til tidligere GF, hvornår vil de blive behandlet? 

o Formanden: Vi forventer ikke, at der kommer GF før til foråret, hvor de tidligere for-

slag så vil blive behandlet.  



 
                                  HF HØJVÆNGE 
 Ågerupvej 100, 2750 Ballerup – Tlf. 44 65 09 51 
 Link: www.hojvange.dk   Mail: mail@hojvange.dk 
 

§ Der gives udtryk for, at det er godt, at foreningen er kommet videre og med et håb og ønske 

om at alle bidrager. 

§ Husk børnefesten d. 2. juli 2022 

§ Der gives udtryk for at prisen for leje af Laden er for høj. 

o Udlejningsprisen for Laden bliver øget fra 1. januar 2023, da bestyrelsen har vurde-

ret, at lejen godt kan være lidt højere også set i forhold til priserne, der findes for leje 

af lokaler, som ligner Laden.  

o Hvis man har kommentarer, forslag, lejepris  eller andet omkring Laden, så kontakt 

Rikke Lefevre fra bestyrelsen udlejning@hojvange.dk.  

o Rikke kan også kontaktes, hvis man har nogle ønsker til fremtidige aktivitet i Laden, 

hvor man så har en tovholder, der har ansvaret for arrangementet mm.  

§ Der bliver spurgt til om foreningens 60 års fest bliver til noget? 

o Formanden: der er blevet sat penge af til det, og vi håber, at der kan skabes en fest. 

Vi skal fejre at foreningen bliver 60 år. Der må meget gerne komme et festudvalg. 

§ Bestyrelsen takker for det store fremmøde og den gode stemning og ønsker alle en god som-

mer. 

 

 

 
 
      
 
        
 
 
 


