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Referat, ordinær generalforsamling 
Lørdag den 18. marts 2017 kl. 09.00 

Ikast Bibliotek. 
 

 
Dagsorden iht. vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent og referent.  
Jan blev valgt til dirigent. 

Kathy blev valgt til referent. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 
 

2) Valg af stemmeudvalg. 
Stemmeudvalg blev Jan, Michael og Pia. 

 
3) Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Formanden begynder med, at spørge forsamlingen om det kan godkendes, at tilføje et 

ekstra punkt vedrørende valg af 5 kredsrepræsentanter.  
Det blev godkendt som punkt nr. 12 og punktet, Eventuelt, bliver så punkt 13 i stedet. 

 
Det er dejligt, at se så stor en opbakning til vores generalforsamling.  

 
Det har været et udfordrende år med mange opgaver. 
 

I 2015 besluttede generalforsamlingen, at vi selv ville stå for BBR registreringen. 
Registreringerne skal dog godkendes af Kommunen. 

Alle haver har betalt 300 kr. og de skal dække den digitale optegning af haven samt en 
grundtegning af de bygninger, der er på den. Derudover skal brønde og afløb også 
registreres sammen med dræn og vandsystemet. 

 
Sidste år blev der vedtaget en bod for manglende deltagelse i fællesarbejdet. Nogle er 

blevet afkrævet boden, selv om de har deltaget. Det vil der blive strammet op på i år. 
Man har pligt til at deltage, men der bliver selvfølgelig vist hensyn og der vil altid være et 
eller andet, man kan klare uanset alder eller fysik. 

 
Der er en del misligholdte haver. 3 af dem er nu overdraget til foreningen.  

 
Ollekollet er nu klar til næste trin. Det var en del af sidste års fællesarbejde og stor tak til 
dem, der deltog. Det var rigtig flot arbejde. 

Grunden skal deles op i 3 parceller med et lille hus på hver. For at komme i betragtning 
skal man være selvhjulpen, men der bliver mulighed for støtte til praktisk arbejde. 

 
Trailerpladsen er næsten færdig. Der mangles en vedligeholdelsesfri beplantning på højen. 
Vedrørende økonomien er der nogle problemer, som vi vil komme nærmere ind på. 

 
Fælleshuset trænger til at blive malet. Det vil indgå som en del af fællesarbejdet i år. 

 
Tinna og Helle har malet og gjort toiletterne pæne og indbydende.  
Det er beskæmmende, at der er nogen, der kan finde på at skodde cigaretten på den 

nymalede væg.  
Der bliver stjålet toiletpapir og der bliver ikke lukket for vandhanen.  

Hvis I bliver vidne til hærværk, bedes I enten prøve at stoppe det eller kontakte 
bestyrelsen, så vi kan få sat en stopper for det. 
Betty foreslår, at toiletbygningen låses af. Det gjorde man før i tiden. Det kan være, at det 

er folk udefra, der laver balladen.   
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Det har ikke været muligt at lave et budget for 2017, idet den samlede bestyrelse - 
undtaget Kassereren - ikke kan godkende det afsluttende årsregnskab for 2016.  

Regnskabet er blevet godkendt af revisorerne, Lis Kousgaard og Anne Grethe Nielsen, 
men de har ikke haft mulighed for at gennemskue bilagene og posteringerne, der danner 

grundlaget for det afsluttende årsregnskab.    
 
Der er en del fejlposteringer og kontante hævninger uden forklaring. For at kunne hjælpe 

Kassereren med at rette fejlene har Formanden flere gange bedt om bilagene og 
køreregnskabet for 2016.  

Kassereren har hver gang nægtet at udlevere bilagene. Dog måtte Formanden gerne se 
dem hos Kassereren, men da fejlene er så omfattende og mange, ville dette ikke være 
praktisk muligt. 

Ud over de mange fejl har der været massive budgetoverskridelser, som Kassereren ikke 
har gjort opmærksom på i løbet af årets bestyrelsesmøder. 

Generalforsamlingen bedes tage stilling til regnskabet og budgetoverskridelserne. 
 
Efter Formandens beretning spurgte Dirigenten, om der var kommentarer eller spørgsmål 

til beretningen. 
Jørgen sagde, at der var rigtig mange misvedligeholdte haver og Dirigenten konkluderede, 

at Formandens beretning måtte have været meget uddybende, siden der ikke var 
spørgsmål. 

 
Beretningen blev godkendt.  
 

 
4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.  

Kassereren indledte gennemgangen af årsregnskabet med at fortælle, at han trak sig som 
kasserer, at regnskabssystemet som Kathy har lavet, ikke fungerer og derfor har haft 
brug fra hjælp fra Kathy de andre år, hvor han har været kasserer, men den hjælp ønsker 

han ikke mere. 
At Kathys referat fra bestyrelsesmødet var løgn fra ende til anden.  

At bestyrelsen har udøvet psykisk terror mod ham og at han havde kontaktet 
hovedforbundet, som havde støttet ham i, at han ikke behøvede at aflevere bilag på 
forlangende af formanden og den øvrige bestyrelse. 

 
Formanden svarer, at han er blevet orienteret af Thomas fra hovedforbundet om 

Kassererens henvendelse og at Kassereren havde fået at vide, at han havde pligt til at 
udlevere bilagene, evt. mod kvittering.  
Til hovedforbundet havde Laurits givet udtryk for, at han var bange for, at bilagene ville 

forsvinde. 
 

Anne Grete Jacobsen (AG) siger, at hun er dybt chokeret: Kassereren har nægtet et 
medlem adgang til generalforsamling, fordi vedkommende ikke har betalt haveleje og 
bøder. Derefter har Formanden stoppet Kassereren og givet vedkommende adgang 

alligevel. 
Formanden forklarer AG og Kassereren, at der i vedtægterne står, at hvis man har betalt 

haveleje, må man gerne deltage og stemme til en generalforsamling og det har 
vedkommende. 
 

Forsamlingen mener, at Kassereren skal aflevere bilagene og Kassereren siger, at alle 
bilagene er der sammen med køreregnskabet. Det hele ligger nede i hans bil og alle må se 

det hele. 
 
Jørgen spørger, om fælleshuset ikke har været udlejet oftere end 8 gange. Kassereren 

svarer, at det nok føles oftere, fordi det kun drejer sig om nogle få sommermåneder. 
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Formanden foreslår en ekstraordinær generalforsamling, når der er foretaget en revision 

af regnskabet efter bilagene er udleveret, så der kan komme klarhed omkring regnskabet 
og der kan laves et budget. 

 
AG siger, at regnskabet er godkendt af revisorerne, så det ser hun ikke nogen grund til. 
 

Kassereren siger, at han har købt et nyt regnskabssystem, som er meget bedre end det 
gamle. 

Kassereren siger, at han selv har bekostet en ekstern revisor til at gennemgå 20, af 
Kassereren, udvalgte bilag og at revisoren havde udtalt, at ”kan bestyrelsen slet ikke 
regne?”  

Kassereren siger også, at han er blevet valgt af en generalforsamling til at være kasserer, 
lige som Formanden er valgt til at være formand.  

Til bestyrelsesmøderne kunne medlemmerne eller Formanden jo bare have spurgt, om der 
var budgetoverskridelser. 
 

Forsamlingen besluttede, at stemme om regnskabet. 
 

AG gør opmærksom på, at vedkommende, der oprindeligt var forment adgang til 
generalforsamlingen, også deltog i afstemningen. Igen blev AG informeret om reglerne for 

deltagelse og stemmeret ved en generalforsamling og at vedkommende ikke skyldte for 
haveleje. 
 

Efter nogen forvirring, hvor AG bad om en om-afstemning, fordi personerne ved det bord, 
hun sad ved, havde stemt forkert, blev resultatet ud af 96 stemmeberettigede, at 32 

stemte for regnskabet og 28 mod. 
 
Formanden siger, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, idet han 

trækker sig som formand. Begrundelsen er, at generalforsamlingen godkender regnskabet 
uden at foretage en ny revision. 

 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer trækker sig sammen med formanden. 
  

Kathy kan kun give Michael ret i hans udtalelse om, at bestyrelsen har opført sig som en 
børnehave.  

Men når Kassereren, på trods af utallige anmodninger, ikke vil udlevere bilagene, havde 
bestyrelsen håbet på generalforsamlingens opbakning, når den havde fået forelagt 
problematikken og dermed kunnet overtale Kassereren til at samarbejde. 

Alternativet ville have været, at stille ved hans hoveddør med et par gorillaer og det var 
der vel ingen, der ønskede? 

Kathy beder forsamlingen om at vurdere endnu en gang, om de vil godkende resultatet. 
For at skåne de involverede, er alle detaljer ikke blevet fremlagt.  
Kathy prøver at forklare et punkt, men Dirigenten siger, at forsamlingen nu har godkendt 

regnskabet. 
 

Michael siger, at det er for dårligt af bestyrelsen. 
 
Ervin siger, at det ikke skal gå ud over én mand og vil have en ny bestyrelse. 

 
Dirigenten siger, at der skal vælges en ny bestyrelse på den ekstraordinære 

generalforsamling og at den nuværende bestyrelse indtil da kun skal varetage økonomiske 
forpligtelser.  
Resten af punkterne på dagsordenen skal tages op på den ekstraordinære 

generalforsamling.  
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Ninna siger, at hun er ny i haveforeningen. Hun er glad for sin have, men synes, at der er 

rigtig mange misvedligeholdte haver og vil gerne have indført endnu større bøder.  
 

Pia spørger, om forsamlingen ikke vil stemme om igen, nu hvor der er kommet flere 
oplysninger frem, hvilket bliver ignoreret. 
 

Lisa siger, at i gamle dage blev der stolet på revisorerne og da hun var revisor, blev 
samtlige bilag gennemgået. 

 
Anne Grethe svarede: ” Hvis vi skulle gennemgå bilagene, ville det tage flere dage”. 
 

Dirigenten siger igen, at revisorerne har godkendt regnskabet og bestyrelsen har ikke haft 
styr på det. 

 
Formanden svarer, at bestyrelsen handlede, da den fandt ud af regnskabets mangler, men 
der var det ikke muligt, at få Kassereren til at samarbejde. 

 
Kassereren svarer, at han har gjort det, der kræves af en kasserer. 

 
Dirigenten siger, at der skal formuleres en forretningsorden til den nye bestyrelse, så alle 

kan have adgang til bilagene. 
 
AG synes, det er for dårligt, at ingen har vidst noget før nu. 

 
 

Generalforsamlingen afsluttes. 
 
 

Referent 
Kathy 

 


