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Skovlunden 
Haveforening 1933 Skovridervej, 

8000 Aarhus www.skovlunden.org 

                                                                                
                                                                                                                                      Lørdag den 26. februar 2022 
 

Indkaldelse til  

generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 18:30- 21:30 

Sted:  Solsalen, Fjordsgade forenings- og fritidshus, N.J. Fjordsgade 2, 8000 Århus C (se kort på sidste side)  

Dagsorden: 

1) Velkomst v/ formand Annemarie Langkilde Vammen (Have 59) 

 

2) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  

 

3) Forretningsorden:  

- Følgende dokumenter vil blive udleveret på papir ved indskrivningen:  

   Dagsorden og forslag til nyt ordensreglement. 

- Alle, der ønsker ordet, taler fra talerstolen (medmindre man er gangbesværet, så fra mikrofon i   

  salen). Man starter med at præsentere sig med navn og havenummer. 

- Vedr. pkt. 7 a) - c) indkomne forslag, Ordensreglement. Der kan ikke stilles ændringsforslag.  

- Alle nye og ændrede paragraffer kan ønskes sat til selvstændig afstemning. 

- Der kan ikke stemmes om gældende regler, der er uden ændringsforslag. 

 

4) Bestyrelsens beretning v/ formand Annemarie Langkilde Vammen (Have 59) 

a) Bestyrelsens orientering og beslutning vedr. gebyrsagen 

 

5) Regnskab 2021 v/ kasserer Dorte Stagis (Have 109)  

 

6) Budget 2022 v/ næstformand Tone Lassen (Have 134) 

a) Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent 

 

7) Indkomne forslag: 
Nyt Ordensreglement v/ Karen Gravesen (Have 19) og Annemarie Langkilde Vammen (Have 59).  

Se bilag vedlagt indkaldelsen. 

Fremlæggelse, drøftelse og afstemning af: 
a) Regel fra lejekontrakten med Aarhus Kommune vedr. erhvervsvirksomhed tilføjes ordensreglerne 

inkl. en præcisering: § 1.3. 

b) Tilladelse til opstilling af telte for en midlertidig periode på 1 uge:  § 3.2 

c) Fremtidig drift og vedligehold af vand- og kloakanlæg herunder afregning af udgifter:  

1. § 4.1, § 4.2, § 4.3, § 4.4 og § 4.5.  

2. Udgår: “Under vanding må haven ikke være uden opsyn. I tørkeperioder har medlemmerne pligt 

til at holde sig orienteret om bestyrelsens anvisninger vedr. vanding”.  

Se tekst under § 5.9 på side 7 i bilaget ”Version 4.2 Forslag til ordensregler – med forklaringer”. 

d) Evt. øvrige forslag, forsamlingen ønsker særskilt afstemning om. 
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e) Ordensreglement samlet  

Bestyrelsen gennemgår ændringer.  

- Udgår: “For at en haveforening som vores kan fungere…… ”. Se § 9.4 i billagsskemaet side 12. 

- tilføjelser fra lejekontrakten: § 2.1  

- sproglige præciseringer i: § 5.5, § 5.11, § 6.1, § 7.1, § 7.2, § 7.3 og § 9.1.  

 

PAUSE 

Der serveres snacks øl/vand  

8) Valg: 

Bestyrelsen: 

a)    Formand for 2 år – Annemarie Langkilde Vammen (Have 59) Genopstiller 

b) Bestyrelsesmedlem for 2 år –Tone Lassen (Have 134) Genopstiller ikke  

c) Suppleant til bestyrelsesmedlem for 1 år – Anne Holmboe (Have 16) Genopstiller  

d) Suppleant til bestyrelsesmedlem for 1 år – vakant  

 

Vurderingsudvalg: 

e) Vurderingsmand for 2 år – Henrik Johansen (Have 17) Genopstiller 

f) Suppleant til vurderingsudvalget – Karl Thygesen (Have 121) Genopstiller  

 

Revisor: 

g) Revisor for 2 år – Gunhild Krogh (have 134) Genopstiller ikke    

h) Revisor suppleant for 1 år – vakant   

 

9. Eventuelt 

a)   Orientering fra bestyrelsen om status for kloak- og vandprojektet og udlægning af ral 

       v/Annemarie og Tone 

b)   Nedsættelse af udvalg til renovering af marketenderiet og pladsen omkring 

c)   Orientering fra bestyrelsen om ny hjemmeside v/Karen Gravesen (Have 19) 

10. Afslutning v/ formanden 

 
 

 

Bilag til brug for generalforsamlingen: 

• Årsberetning 2021 – Regnskab 2021 / Budget 2022 

• Skema med forklaringer til nyt Ordensreglement: Version 4.2 Forslag til ordensregler – med 

forklaringer 

• Nyt Ordensreglement:  Version 4.2 Forslag til ordensregler – uden kommentarer 

• Drift og vedligehold af kloakker i færdigkloakerede kolonihaver, fra Aarhus Kommune 
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Kort over placering af Solsalen  

 

 

 

     Solsalen 


