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Referat fra genera lforsa m li ngen

07.03.20L9

Artrl h^^r tilstede til generalforsamlingen: 20 haver

repræsentanter
Antal havemedlemmer tilstede til generalforsamlingen: 23

Deltager fra havelodst"lskab"t' Jøtg"n t
Valg af dirigent: Carsten Nielsen have nr' 22

stemmeudvalg: Jan H have nr. 38, Annie Nielsen have nr.24,

Tommv have nr. 61

Punkt 1

Formandens beretningen. Godkendt

RegttLab 2}!8,Vedtaget, som fremlagt, med kommentaren om

at iubilæums kontoen også skal fremgå af regnsk

gudg.t 2019, u"dt.get, rom fremlagt. lnklusiv den stigning der

vedrører afgiften til Odense renovationsselskab p
Punkt. 3a

ffi odense Kommune fra kontaktudvalgsmøde den

7 januar 2024
Lokalplanen: at alle bestemmelser i lokalplanen og i

lejekontrakten ska I overholdes.

At ordensregler og vedtægter ikke må være i strid med

lokal planen og lejekontrakten
Brugsretten til haverne iHlF Snapindløkken kun kan opnåes af

personer, der er bosiddende i odense Kommune og Brugsretten

er betinget af medlemskab af odense Havelodsselskab, samt at

havelodsselskabet kun kan tildele t have pr husstand,

Det enkelte medlem ikke har ret til at fremleje havehusene'

Parkering: at det ikke er tilladt at parkere hverken biler, trailer,

campingvogne, både, camp-letter, busser, eller andet

transportvæsen på havelodden, og at parkering på havelodden

skal påtales skriftligt, ved gentagende overskridelse skal der

rnedfølee en opsigelse af tglglg$Iqktg!
or".t"r,.g fr. od.rr. Renovation: odense Byråd har i juni 2018

vedtaget at den nye affaldsordning også omfatter kolonihaven'

Det nye regulativ omfatter en sortering af affaldet i restaffald'

madaffald, papir og mindre pap samt glas og metal'

Alle haver i haveforeningen er omfattet af denne ordning og det

er bindende at være med uanset om du b r dis af det eller

Punkt. 5





På valg til festudvalget for 2 år var Peter Vistoft have nr. 55 -
genvalgt, og Erik Sørensen have nr. 15 - genvalgt

Evt. t. Lene -formanden: Skorstene skal have et årligt brandtilsyn,

de der har skorstene skal fremsende bestyrelsen deres

fa ktura, efter betali ng på ma il : sna pi nd loekkell@ gma i l.com

2. Lene - formanden: Der mangler vurderingsmænd/kvinder,
disse skal fremover have vurderingskursus hvert andet 2,

samt at de skal godkendes til at vurdere.

3. Lene - formanden: Frivilligt arbejde, husk at vi er en

forening og foreningen kan kun overleve når vi alle hjælper

med det arbejde der er i foreningen, er der ikke hænder

nok til de forskellige arbejdsopgaver, ja så må vi i sidste

ende opløse foreningen, lad os dog håbe at det ikke

kommer dertil, så husk at hjælpe med foreningens opgaver.

4. Lene Formanden: Der er forslag til at vi hjælper hinanden

med at lappe hullerne på gangene lørdag den 16. maj kl.

10.00. På generalforsamlingen var der en snak om at

lapning af huller ikke holder hvis vi ikke lapper jævnligt,

ellers skal der rappes 30 cm af gangen og gangen på ny

etableres. Bedste materiale til lapning af hullerne er knust

beton, dog ikke se store stYkker.

5. Lene - formanden: Der åbnes for vandet den 4. april fra kl.

10.00 - du behøver ikke at være i haven og åbningen sker

kun hvis vejret tillader det - det vil sige at der ikke er stiv

frost.
6. Ole have nr. L0: hvor hØjt må træer være? - 4,5 m, hvem

skal betale hvis træer vælter? Det skal den ejer, som har

skaden.
7. Jørgen fra kredsen: der er nye regler vedr. dette på vej

8. Tina fra have 37: skal der ikke være tilgang til rindende

vand hele året i haveforeningen? Nej, der er lukket for
vandet fra 31. oktober og frem til 1. april eller fra sidste

lørdag i oktober til 1 lørdag i april.

9. Der er et Ønske om at få tilsendt dagsorden pr mail.

l0.Forslag om at reklamere for haveforeningen - nu med

letbane adgang@
Ll.Forslag til facebook gruppe med haveforeningens

medlemmer der hjælper hinanden med at tage fotoes af

besked i opslagstavlerne.
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Afslutning I Tak til alle der i det forgangene år har hjulpet til i

haveforenineen.

l

§rr ).r.Formand: ') 'i:' ir-''

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Dirigent:(-7


