
Haveforeningen Grundet, Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle 

 

Nr. 15 Maj 2014 

Standerhejsning 
Den 30. Marts 2014 
Der var mødt 24 personer til standerhejsning 2014. 

 
Mens flaget gik til tops, blev der sunget til flaget. 
Efterfølgende var der kaffe og rundstykker til de 
fremmødte med en Enkelt i fælleshuset. 

Jubilæumsfest  
den  16. august 
Reserver datoen i dag 

 

NY AFFALDSORDNING I KOLONIHAVER 
Vejle Kommune har pålagt os at bruge Affald Genbug Vejle til vores 
fremtidige affaldsordning. 
Det betyder at den store container bliver erstatte af 4 stk. grønne affalds-
beholdere på P pladsen. 
Der er affaldsstativer til alle havelejere med sorte og grønne poser til brug for 
husholdningsaffald. 
BEHOLDERNE MÅ KUN BRUGES TIL HUSHOLDNINGSAFFALD I SORTE OG 
GRØNNE POSER. 
BEHOLDERNE MÅ IKKE BRUGES TIL HAVEAFFALD, BYGGEAFFALD ECT.  
Alle udleverede nøgler til til den gamle container kan afleveres i fælleshuset og 
depositum tilbagebetales. 
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Side 2 

 Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 
 
Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 
I Beboerhuset , Finlandsvej 104 
32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 
 
1. Valg af dirigent /stemmetæller 
Majbrit Grøn formand for haveforeningen Sandagergård blev valgt til dirigent. 
Stemmetæller blev Børge, Mette, Helle og Erik. 
 
2. Beretningen 
Formand Preben Jepsen fremlagde beretningen, som blev godkendt. Se bilag A 
Susanne Ottesen bemærkede, at man kunne sende breve som B post, så var det 
billigere. 
 
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning 
Preben fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Se bilag B 
 
4. Indkomne forslag: 
4/1 Revidering af vedtægter 
Karin Thomsen orienterede om de ændringer, der er i vedtægterne. Der var en del 
snak omkring, hvor mange stemmer hver have skulle have. Det blev afgjort ved 
skriftlig afstemning, 32 mente der skulle være 2 stemmer pr. have, 10 at der var 1 
stemme pr. have. Det blev derfor godkent med 2 stemmer pr. have. Alt andet blev 
godkendt. Vedtægterne vil nu blive sendt til forbundet og kommunen for at blive 
endelig godkendt. 
4/2 Forslag om kr.20,000 fra jubilæums kontoen, til 40 års jubilæum i år. Dette blev 
godkendt. 
 
5. Godkendelse af budget 
Budgettet blev fremlagt til orientering. Se bilag c. 
 
6. Valg af formand. (og kasserer) 
På valg: Preben Jepsen, genopstiller 
Preben Jepsen blev genvalgt 
 
Ny kasserer blev Mette Dalgaard have 118 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg: Lotte Borup ønsker ikke genvalg. Der var 2 kandidater Ryan Borup have 
188 og Sofie Børrild have 128. Ny bestyrelses medlem blev Sofie Børrild med 32 
stemmer mod 5 stemmer til Ryan Borup. 
 
8. Valg af revisorer og suppleanter: 
På valg: Jan Halvorsen og Aase Schjøsler 
Nye revisorer blev Brian Pedersen have 6 og Lars Jensen have 72 



Side 3 

 9. Valg af vurderingsudvalg: 
På valg: Erik Thomsen, genopstiller 
Ny kandidat: Ryan Borup 
Erik Thomsen have 124 og Ryan Borup have 188 blev valgt 
 
10. Eventuelt: 
Erik have 124 mente, at det ville blive en losseplads ved den nye affaldsplads. Lars 
Jensen have 72 spurgte om renovation. Preben meddelte at der var møde med 
kommunen onsdag d. 26-03 
hvor der blev en afklaring. 
Det blev påtalt, at de plader der blev brugt til skillerum i fælleshuset, ikke var lovlige. 
Ref.: Karin Thomsen 
 
Bilag med beretning, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden. 

  
Nedgravede tanke 
I den kommende tid vil bestyrelsen komme rundt i alle haver for at tjekke op på 
nedgravede tanke samt indlagt vand i husene. Vi har som forening pligt til at 
meddele kommunen, hvis der er tanke der ikke er godkendt. Derfor vil haver med 
ikke godkendte tanke få et brev med besked om at grave tanken op. Ønsker man at 
have en tank, skal denne være godkendt. 
 
Brændeovne. 
Når man installerer en brændeovn. Skal en skorstensfejermester kontaktes for 
udfærdigelse af en skorstensattest og løbende rensning af skorsten. Denne attest 
skal afleveres til bestyrelsen til arkivering.  

Levering af Nyhedsbreve 
Hvis du har modtaget dette nyhedsbrev med posten, er du blandt de ca 50 
havelejere, l der endnu ikke har opgivet mailadresse til foreningen . 
Det betyder for jer at I får Nyhedsbrevet ca en uge senere, og I pålægger 
foreningen en omkostning til trykning, kuverter og porto til postvæsenet + den 
frivillige tid der bruges på at trykke, folde, pakke og smide i postkassen.. 
 
FÅ NU SENDT DIN MAILADRESSE TIL  preben@webjep.com MED ANGIVELSE 
AF HAVE NUMMER OG MOBILTELEFONNUMMER 

Stubfræsning 
HF vil i nærmeste fremtid fræse stubbe væk på fællesarealerne, har du ønske om 
at få fræset stub i din have, kan du ringe til Knud Mobil 40105246 inden 25/5-2014 
Det vil koste 100 kr pr. fræst stubbe op til 25 cm diameter og 150 for større stubbe. 
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Nye i bestyrelsen 
 
Kasserer Mette Dalgaard 
Finlandsvej 80 ,1 th 
7100 Vejle. 
Jeg bor i have nr118, sammen med min mand Alex, vi har før haft have 
nr 88 som vi solgte sidste år i januar, hvor vi overtog nr 118. 

Jeg har 2 piger ,2 pap drenge samt 1 barnebarn til juni dog 2 børnebørn. 
Mine interesser er madlavning, haven, kryds og tværs, brodering samt min familie. 

 
Bestyrelsesmedlem 
Sofie Børrild 
Ringdams kobbel 117 
7100 Vejle 
Jeg har sammen med min kone Jenny Kinch have 128, som vi har haft 

siden sidste år. 
Jeg er førtidspensioneret døvelærer. Mor til Jacob på 18 og Marie  på 13. 
Når jeg ikke bygger kolonihavehus sammen med Jenny, kan jeg lide at sejle i min 
smakkejolle og ro kajak. 
 
Bestyrelsesoversigt 

Formand Preben Jepsen Have 134 40131250 

Kasserer Mette Dalgaard Have 118  

Næstformand Karin Thomsen Have 124 29104593 

Bestyrelsesmedlem Knud Mikkelsen Have 178 40105246 

Bestyrelsesmedlem Sofie Børrild Have 128 25887154 

Græsholdet 
bruger meget tid på at holde vore fællesarealer pænt klippet, men der er 
flere havelejere som glemmer at holde stykket udenfor hækken på en 
afstand af minimum 2 meter. 
Dette er der pligt til jv vore vedtægter, som kan ses på hjemmesiden 

Betaling af haveleje 
Kassereren opfordrer til at man som minimum betaler kvartalsvis, der er mange 
posteringer ved dem som betaler hver måned. 
Så vil vi gerne at der skrives have nr. på indbetlingen, og ikke ’netbank overførsel’ 
eller ’Haveforeningen Grundet’ som nogle skriver. 
Der er stadig enkelte det betaler til vores gamle bankforbindelse Danske Bank, 
dette bedes rettet til Den Jyske Sparekasse konto  8131—6581343122   


