
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde for Afdeling 15 - Stavnsvej, d. 13. juni 

2016 - Forslag om etablering af haveforening 

Deltagere 

Afdelingsbestyrelsen: 

Susan Leth Jørgensen (SJ) 

Heidi Lykke Rosenberg (HR) 

Alexander Leonard Mikkelsen (AM) 

Elaina Askham Petersen (EP) 

Forslagsstiller: 

Anthon Fuglsang (AF) 

Administrationen: 

Morten Kraft (MK) 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Forslag om etablering af haveforening 

5. Eventuelt 

Ad1 - Velkomst 

SL byder velkommen 

 

Ad2 - Valg af dirigent 

AM vælges som dirigent  

 

Ad3 - Valg af stemmeudvalg 

Kenneth (167) og Heidi (155) er valgt til stemmeudvalg 

 

Ad4 - Forslag om etablering af haveforening 

AF introducerer forslaget. 

Beboerkommentarer: 

En beboer er bekymret for, at der kan komme til at være meget få medlemmer i haveforeningen, og 

spørger derfor om økonomien kan hænge sammen, selvom der ikke er så mange medlemmer. AF fortæller 

at der hele tiden vil være penge nok til at reetablere arealet, lige gyldigt hvor få medlemmer der er i 

foreningen. Der er indhentet et tilbud herom, så haveforeningen har en idé om, hvor meget det vil koste. 



Der spørges yderligere ind til depositummet, som medlemmer af haveforeningen skal betale. Der udtrykkes 

bekymring om beløbet vil afskrække folk fra at melde sig ind. AF fortæller at de mennesker der gerne vil 

stifte foreningen, gerne vil betale beløbet. Men der er ikke blevet spurgt ind til det ved 

underskriftindsamlingen. Så det vides ikke, om andre bliver afskrækket af depositummet. 

Der udtrykkes også bekymring for om enkelte medlemmer ikke vil vedligeholde sine arealer, og området 

dermed vil komme til at se grimt ud. AF fortæller at der vil være regler, der gør det muligt at ekskludere 

medlemmer som ikke lever op til reglerne i haveforeningen. 

MK gør opmærksom på at haveforeningen ikke kommer til at have den enerådige råderet over arealet, den 

ligger stadig hos beboerne. Dermed er det muligt for beboere at stille forslag om at haveforeningen skal 

afgive området igen. 

 

Der ønskes skriftlig afstemning om forslaget. 

Der er 9 husstande til stede, derfor er der 18 stemmer i alt 

16 stemmer for 

2 stemmer imod 

Forslaget er vedtaget 

Ad5 - Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden 

Ref./EP 


