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Referat fra generalforsamling i Vorupkærparken den 24. juni 2021 kl. 18.00 i Smut-Ind. 

 

Dagsorden/referat 

1. Ved ankomst registreres de deltagende haver. 

Der mødte 28 deltagende haver. 

2. Velkomst 

Knud byd velkommen og dernæst mindede vi dem vi har mistet i årets løb. 

3. Valg af dirigent 

Per Sørensen, formand for Kredsbestyrelsen, valgt til dirigent og referent Bodil Høgstrup. 

4. Nedsættelse af stemmeudvalg 

Stemmeudvalg er Jørgen Overgaard, Thomas Mogensen og Ernst Mikkelsen 

5. Formandens beretning 

Bestyrelsesberetning 2020 
2020 blev året, hvor coronaen i den grad ændrede dagliglivet for os alle. Også for 
havekolonierne. Danmark lukkede mere og mere ned og netop som man troede det 
lysnede, vendte pandemien tilbage med fornyet styrke. 
Trods store restriktioner fik vi dog skudt havesæsonen i gang, vi fik vand på anlægget, 
toiletbygningen låst op, affaldscontainerne sat frem, men vi måtte undvære den 
traditionelle fællessuppe. 
Til gengæld havde vi muligheden for socialt-samvær i haverne, med afstand, ved en snak 
over hækken og hvor der var højt til himlen så man undgik risiko for smitte. 
Og hvordan var det så lige med vejret? 
Jo, måske noget overraskende – sommeren 2020 var helt normal, hvad angår temperatur, 
nedbør og solskin. Dog i den grad både med bakker og dale, idet juni og august kom på 
top-10 over varmeste sommermåneder, mens juli blev den koldeste i 22 år. August blev 
solrig og en hedebølge tog et solidt greb i den danske sommer. 
Efteråret viste sig også fra den varme side endda et godt stykke ind i november og 
december med, efter årstiden, høje dagtemperaturer. Måske fik man sat plæneklipperen 
væk lidt for tidligt. Til gengæld gjorde vinteren sit indtog i februar med sne og bidende 
frost. 
 
Efter en udsat opstart og med mindre arbejdshold kom fællesarbejdet godt i gang. Også 
her med corona-hensyn ved at morgenkaffen blev indtaget udendørs med behørig 
afstand til hverandre. Disse hensyn fortsætter i sæson 2021, igen med mindre 
arbejdshold. 
 
Af samme grund blev det ikke til mange fællesarrangementer, pinsen måtte aflyses, men 
grillen blev dog tændt til Skt. Hans og nogle kolonister dukkede da også op med grillkød 
og diverse tilbehør og tilbragte et par hyggelige timer sammen. 
Syng-med arrangementet i september havde dog ikke den store tilslutning, selvom 
foreningen lokkede med den suppe, som ikke blev serveret ved sæsonstart.Så prøvede vi 
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noget nyt. 22. november tog frivillige initiativ til at servere Gløgg og æbleskiver og tænde 
op i et par bålfade. Det var dejligt at se så mange kolonister der havde lyst til at komme 
og få en snak med hinanden og komme lidt væk fra alt det med corona. 
Det var planen at gentage succesen igen i januar med en nytårsappel med champagne 
eller lignende, men desværre så væltede pandemien igen ned over Danmark og vi måtte 
skrinlægge planen. 
Pandemien gav også anledning til, at vi accepterede haverne måske ikke altid stod 
knivskarpt, men faktisk blev de passet og plejet, som normalt, måske endda bedre, og der 
har da heller ikke været meget at pege fingre af. Det skyldes måske netop, at man kunne 
føle sig fri i sin have fremfor at skulle sidde i karantæne i en lejlighed med udsigt til den 
næste boligblok. 
 
Nu var det så ikke kun virusser, der gjorde det besværligt. Arbejdet med den nye 
jernbanebro stod på i godt et år og Kærgade spærret pga. kloak arbejde. Det gav en større 
omvej, hvis man var i bil, men nu kan vi da frydes over en ny bro med en flot udsigt. 
 
Så må det konstateres, at kolonihavelivet stadig lever i bedste velgående. Aldrig er der 
blevet handlet så mange haver. Mere end hver fjerde af koloniens havelodder har skiftet 
ejer. Mange unge og børnefamilier har tilsluttet sig vores fællesskab. Vi håber I falder 
godt til. Hjertelig velkommen til jer alle. 
 
Kort inden sæsonstart 2020 og igen i her 2021 har entreprenøren jævnet grusvejene. Det 
lukkede de værste huller, men husk det er den enkelte havelejers pligt, at vedligeholde 
vejen ud for sit havelod, men hullerne skal altså ikke fyldes med jord eller haveaffald, 
men med grus. 
Ligeledes er det også havelejernes pligt, at vedligeholde parkeringsarealerne. Disse vil dog 
blive harvet af og til for at lette renholdelsen. Vis hensyn når Lasse udfører dette arbejde. 
Det tilladt at så græs på parkeringsarealerne, blot man sørger for regelmæssig klipning. 
Husk! Parkering skal ske på parkeringspladserne, ikke i vejsving eller på trailerpladser. 
Og husk også lige: sæt farten ned, der bliver kørt for stærkt, det gælder også cyklister. 
Tænk på der kan komme børn løbende ud fra haverne eller stierne. De 20km/t. er MAKS 
hastighed. 
 
Så har vi en gentagen opfordring. Sorter affaldet. Det kan da ikke være så svært at pap-
kartoner, papkartonet fra dåseøllene, affaldssække eller køkkenaffald og papkasser ikke 
skal i containerne til glas, plast og metal. Hen over vinteren er disse tre containere blevet 
fyldt op med husholdningsaffald og store papkasser, og restaffald blev lagt omkring 
containerne fordi disse var overfyldte. Det er simpelthen uacceptabelt. Det er ikke 
bestyrelsens opgave at fjerne affald og storskrald.  Der er ingen renovation fra sæsonslut 
til sæsonstart og storskrald skal man altså selv fragte på lossepladsen. 
 
Når man benytter faciliteterne i kolonien, så bemærk hvor rene og velholdte de er. 
Hygiejnen er intensiveret her i coronatiden for at undgå smitte. Flaget bliver hejst i 
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weekender og flagdage. Det kan vi takke de personer for, der har påtaget sig opgaverne 
med ren/og vedligeholdelse af såvel toiletter, fælleshuset og boldbanen.  
Går noget i stykker er der frivillige der stiller sig til rådighed for at reparere, ligesom 
frivillige melder sig når ekstra arbejder skal udføres. Sidst var det fliselægning på stien ved 
boldbanen. Vi skylder dem alle en stor tak for deres indsats. 
Så vis hensyn og pas på vores fælles værdier. Disse mennesker gør et rigtig stort arbejde 
og sparer os alle for dyre håndværkeregninger. 
 
Sædvanen tro blev der udtaget præmiehaver. Desværre måtte den ellers så højtidelige 
præmie-overrækkelse aflyses, men præmiemodtagerne skal da have et stort tillykke 
herfra. 
 
Bestyrelsen har fordelt de forskellige opgaver imellem sig og løst opgaverne efter bedste 
evne. Der har været en god debat om tingene og beslutninger er truffet i 
overensstemmelse med love og regler. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Selvom 
vi forsøger at løse alle opgaver, så ville det ikke have været muligt uden et lige så godt 
samarbejde med kredsbestyrelsen. I skal have en stor tak for jeres hjælp til de mange 
spørgsmål, som nok til tider har sat jer grå hår i hovedet. 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god havesæson 2021. 
 

6. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning 

7. Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen. 

A. Vedligeholdelse af trailerpladser. Der indføres bod på kr. 200,00, såfremt den 
lejede trailerplads ikke vedligeholdes og der vil blive holdt tilsyn 1/5, 1/7 og 1/9. 
Der gives dog først en påmindelse. 
Vedtaget. 

B. Vi har over 5 år fået tilbagebetalt vores lån tilbage til Østjyllands Kreds, som vi 
lånte i forbindelse med renovering af ydersider på vores fællesbygning: Smut-Ind. 
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at opkræve kr. 75,00 pr. halve år, da 
bygningens tag snart er tjenlig til en udskiftning. (se bBilag) 
Vedtaget. Der fortsættes med opsparing af kr. 75,00 pr. halve år. 

C. Lokale ordensregler pkt. 2, står der 
Læbælter, grøfter/vandløb, veje, stier og parkeringspladser holdes fri for ukrudt 1 m 
fra skel. Der må gerne sås græs uden for hækken ved vej og sti, men da skal græsset 
holdes nede med en plæneklipper jævnligt. I højsæson vil det være mindst 1 gang 
ugentlig. Haver, som støder op mod grøft/vandløb, skal selv holde vandløbet rent.  
Forslag 1: 
Der tilføjes: Der må ikke være anden beplantning end græs. 
Forslag 2: 
Der tilføjes: Der må gerne sås/plantes blomster, men disse må ikke vokse ind i 
hækken. 
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(Vedtages forslag 1 bortfalder forslag 2) 
Forslag 1 vedtaget med 19 stemmer ja og 7 stemmer nej. 

      Forslag 2 bortfalder da forslag 1 er vedtaget. 
 

D. Lokale ordensregler pkt. 26, står der 
En gang årligt - januar måned – skal bestyrelsen have en ny tro- og love erklæring 
fra havelejere, der har en anden forsikring end kollektiv forsikring ved Alm. Brand. 
Bestyrelsen sender e-mail/brev ud med en dato på tilbagemeldingstidsfrist. 
Overholdes tidsfristen ikke gives der bod svarende til mindstetaksten i den kollektive 
forsikring. 
Ændres til: 
Havelejere der ikke har tegnet kollektiv forsikring skal underskrive en tro- og love 
erklæring om pligtig forsikring andetsteds. 
Forslaget vedtaget med 28 stemmer for. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Peter Andersen på valg. Bodil Høgstrup ønsker ikke genvalg. 
Peter Andersen har meddelt, at han ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen. Til orientering 
oplyses det, at der ikke er mulighed for at afgive sin stemme pr. fuldmagt. 
På valg: 
Poul Gyldenskjold, Sofie Palsgaard og Randi Egholm 
Ved skriftlig afstemning er der afgivet følgende stemmer: 
Randi Egholm  8 stemmer 
Sofie Palsgaard  20 stemmer 
Poul Gyldenskjold  26 stemmer 
Med flertal er Sofie Palsgaard og Poul Gyldenskjold valgt. 

9. Valg af 2 suppleanter 
Lasse Lind ønsker genvalg. 
Lasse Lind ønskede ikke genvalg. På valg: 
Randi Egholm, Mona Lidegaard og Frank Lynggaard 
Ved skriftlig afstemning blev der afgivet følgende stemmer 
Randi Egholm  13 stemmer 
Frank Lynggaard  23 stemmer  
Mona Lidegaard  18 stemmer 
Med flertal er Mona Lidegaard og Frank Lynggaard valgt til suppleanter. 

10. Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde  
Knud Vissing, Jesper Jensen, Tina Lavlund, Poul Gyldenskjold, Sofie Palsgaard, Mona 
Lidegaard, Frank Lynggaard, Birte Nielsen, Bent Lunø, Jørgen Overgaard og Bodil Høgstrup. 

11. Eventuelt 
Vandmåler. 
Skal hver kolonihave, have en vandmåler, bliver det en bekostelig affære. Prisen løber op i 
5-6000 kr. pr. kolonihave. Bestyrelsen bliver belastet, da de skal aflæse målere og beregne, 
hvad hver enkelt skal betale og sørge for både opkrævning og tilbagebetaling. 
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Kolonihavehuse på 50 m2. Østjyllands Kreds har på vores vegne haft et forslag hos Randers 
Kommune om at få lov til at bygge 50 m2 huse i stedet for 40 m2. Det har Østjyllands Kreds 
nu fået svar på og det blev et afslag fra Randers Kommune. Nye huse må ikke være over 10 
% af grundens størrelse eller max 40 m2. 
Hjertestarter. 
Der er en hjertestarter på Skovlund 21. Hjertestarter hænger på skur under vognly, synlig 
fra vejen  
Vejbump/hastighed. 
Der er stadig mange, der kører alt for stærk, også om natten. 
Der bliver sat nogle flere skilte op med hastighed på 20 kilometer i timen. Der kan også 
etableres bump, men det kræver tilladelse. 
Larm og musik ved udlejning af fælleshuset. 
Ifølge kontrakten skal der lukkes for døre og vinduer kl. 22.  
Der udlejes ikke længere til unge personer. 
Et eventuelt forbud mod larmende højtalere vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde. 

 


