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Referat af ordinær generalforsamling Haveforeningen Stormosen  

torsdag d. 12. marts 2019, kl.: 19:00. 

Fremmødte antal haver: 45. Mødet blev i henhold til dagsordenen afholdt på Humlebæk Bibliotek. 

1.  
Valg af dirigent 
og referent 

 
Dirigent: Bent Harders have 81. 
Referent: Frank Poulsen. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

2.  
Bestyrelsens 
beretning for 
2018 
v/formanden 
Johnny 
Søndergaard: 

 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen, en speciel 
velkomst til H/F nye havemedlemmer i 2018: 
 

 Zekerijah Hatic, Tulipanstien 103, pr. 1. juni 2018 
 Jan Sangstad Sørensen, Blommestien 35, pr. 12. juni 2018 
 Søren Schurmann Hempel, Sivstien 48, pr. 22. juni 2018 
 Heidi Randrup Nielsen og Thomas Rosted Ørsted, Sivstien 55, pr. 8. august 

2018 
 Linda Kreinert, Tulipanstien 99, pr. 11. august 2018 
 Brendan James Hill, Harestien 69, pr. 20. august 2018 
 Elisabeth og Hans Jørgen Hjarding, Harestien 75 pr. 30. september 2018 
 Vibeke Nødskov, Sivstien 52 pr. 4. december 2018 

Vi ser frem til jeres bekendtskab og forhåbentlige synlige engagement i 
haveforeningen. Vi håber ligeledes på, at I kommer til at få mange gode og 
dejlige stunder i jeres kolonihavehus/havelod, til gavn og glæde for jer og 
resten af haveforeningens medlemmer. 

Særlig velkomst skal også lyde til Nordsjællandskredsen 
bestyrelsesrepræsentanter Lisa og Per. 

 
VELKOMMEN alle 
 
 
Vi har i tiden fra sidste generalforsamling mistet 4 havemedlemmer.  
I 2018, Frank Simonsen have 55, Ole Jensen have 91, Helle Sørensen have 
47 samt senest i januar 2019 Inger have 4. 
Alle havde været medlemmer af haveforeningen Stormosen i mange år og på 
hver deres måde positivt og aktivt bidraget til den haveforening vi kender i 
dag!  
Jeg vil gerne anmode alle om at rejse sig og holde et minuts stilhed. TAK. 
 
Æret være Deres minde. 



 
 

 
Bestyrelsen præsenteres,  
 
Havebedømmelser: Årets havepræmier blev vundet af: 
Navn:      have:  points:    Vundet: 
Nada og Sejfudin 42          37       1. præmie + forbundspræmie 
Birgit og Bjørn 92          36        2. præmie 
Sonja og Poul Erik 64          35        3. præmie 
Sanne                               2          34        Forbundspræmie-2 
Vibeke                              7          33        Forbundspræmie-3 
  
For at deltage i havebedømmelse, skal man have haft haven i mindst 2 år, 
ligesom der skal gå 5 år før man igen kan modtage forbundspræmie. 
Du skal framelde dig, hvis din have IKKE skal bedømmes – HVERT ÅR. 
Stort tillykke til alle 2018 præmiemodtagere. 
 
Køb/salg/huse/haver: 
Der er i 2018 blevet handlet 10 kolonihavehuse. Vurderingspriser mellem: Kr. 
0 og 160.000,- 
Jeg vil også minde om, at vurderingspris ikke er lig med salgspris.  
 
 
Ordensudvalget: 
Som, består af repræsentant fra bestyrelsen (Peter Rasmussen) og 
stiformændene har foretaget 4 officielle samt opfølgende haveomvandringer i 
haveforeningen. 
Enkelte haver har fået en påmindelse om ikke acceptable forhold, ligesom 
disse efterfølgende er blevet udført til både Ordensudvalget og naboens 
tilfredshed. 
Men samlet set er det en flot og velholdt haveforening, som vi godt kan være 
stolte af! 
Så fortsæt endelig med den gode havevedligeholdelse! 
 
Fælleshuset: 
Fungerer fortsat efter hensigten, og hvor det dels udlejes til medlemmerne 
men og dels anvendes til fælles og stiarrangementer. 
 
Fællearbejde: 
Samtlige mål som bestyrelsen havde sat sig for at gennemføre i 2018 – er 
blevet udført meget tilfredsstillende enten som fællesarbejde på søndage 
eller som enkeltstående dage i forbindelse med projekterne:  
Etablering af ”kompostanlæg” Græsslåning af de store områder, flaghejsning, 
affaldscontainerhåndtering, bålafbrænding, åbning og lukning af vand er 
ligeledes foregået problemfrit.   
 
Rengøringen – som fællesarbejde - af toiletterne virkede rigtig godt i 2018.  
Det er planen, at rengøring af toiletter som vi kender det - fortsætter i 2019, 
og hvor der igen vil være ”reservetoiletpapir” i fryserrummet. 
 
Vi mangler et par frivillige, som vil påtage sig rengøring af toiletterne på 
følgende dage: Tæt omkring pinse samt den 18/8-2019 ifm euroman.  
 



 
 

Uderummet ”under overdækningen”, funktionerer fint, idet der dog på det 
seneste er konstateret, at ikke havemedlemmer (unge mennesker) anvender 
uderummet til ophold, herunder rygning og drikkeri. Forholdet er meldt til 
Politiet, som har lovet at de lejlighedsvis vil aflægge H/F uanmeldt visit.  
 
Komposten: 
Vi bliver bedre og bedre til at sortere kompost fra brandbart, hvilket betyder at 
vi kan holde tømningen på et godt relativt niveau, det vil sige få tømninger 
uden for meget jord i. 
Samtidig er komposten også blevet mere brugervenlig efter at der er fjernet 
diverse bevoksning omkring selve komposten. 
Til de nye kolonister: Orienter jer om hvad og hvor jeres haveaffald skal 
henlægges – så skal det nok gå! 
 
Lågen til bålpladsen vil også i 2019 være åben, dog aflåst efter der er blevet 
afbrændt! 
 
Pinsemorgen: 
Rimeligt vejr, og hvor rigtig mange havde valgt at stå tidligt op, og møde frem 
med godt humør, så flaget gå til tops imens vi alle sang ”I Østen stiger solen 
op”. 
Herefter bød H/F – uden beregning - på et dejligt morgenbord i fælleshuset. 
Det er en dejlig tradition som vi håber, vil fortsætte i mange år fremover. 
 
Sankt Hans: 
Sivstien inviterede til et godt og gennemtænkt arrangement, hvor vejret var 
hæderligt, og hvor der blev holdt tale og med efterfølgende lille ”grillbål”, idet 
der på grund af tørke var afbrændingsforbud. 
Der var vanden tro mange som havde fundet vej til den alternative ”bålplads”, 
ligesom der var mange som deltog i det efterfølgende arrangement i 
fælleshuset, hvor der blev budt på diverse spise- og drikkeligt.   
Godt gennemført arrangement – TAK for det Sivstien. 
 
Kørevejen/Ole Kielbergs vej: 
Hullerne er begyndt at snige sig frem, så fællesarbejdet vil ved sæsonstart 
blandt andet bestå i, at få fyldt disse huller.  
Til orientering fik vi jo i 2017 kommunen til at udbedre Ole Kielbergs vej, og 
hvor vejen fik den helt store tur. 
Opfordring: Undgå og køre ned i hullerne, så vokser de teoretisk set ikke!  
 
Kolonihaveforbundet/Nordsjællandskredsen: 
Kredsgeneralforsamlingen blev den 9. juni afholdt i H/F Gurre, Helsingør, det 
vil sige at forsamlingen blev afholdt i et forsamlingslokale i Helsingør, idet H/F 
ikke råder over et fælleshus som Stormosen. Her blev Anders Bilde-
Sørensen valgt medlem til Kredsens Ankeudvalg, ligesom Frank Poulsen 
fortsat er medlem af Nordsjællandskredsens bestyrelse. 
Have 27 (Fiffi og Niels Ole) samt have 54 (Inge og Jørn) som havde vundet 
Forbundspræmier i 2017, deltog i juni 2018 i en tur som gik til Fyn Japanske 
have ved Fåborg samt Kongsdal have.  
 
  



 
 

Jubilæumsfond: 
Indsamlingen kører planmæssigt, ligesom der i 2017 er blevet arbejdet på et 
kommissorium for H/F 50 års jubilæum, og hvor der blandt andet lægges op 
til, at hver af stierne skal vælge en repræsentant til det kommende udvalg. 
Nærmere om det i løbet af 2018. Info omkring regnskab nævnes under punkt 
eventuelt. 
 
Historisk tilbageblik - diverse: 
Der blev – efter frosten var væk - åbnet for vandet den 6. april 2018 og lukket 
ultimo oktober.  
 
Tak til stiformændene for jeres engagement og ikke mindst i 
Ordensudvalgsregi. 
 
Vi har i 2018 ikke haft rotteproblemer i et omfang som vi havde for et par år 
siden. Husk, når de erkendes at gå ind på kommunens hjemmeside og 
anmeld. 
 
Historisk tilbageblik 2018: 
 
Der blev etableret nyt brugervenligt kompostanlæg, hvor man kan kører op og 
tippe sin trillebør, ligesom indgangen er vendt mod parkeringspladsen. Det 
virker efter hensigten. Stor tak til de deltagende i etableringen. 
 
Tulipanstien har drøftet muligheder for fældning af birketræer langs Ole 
Kielbergs Vej. Der har ikke været enighed omkring hvad der skal ske. 
Nærmere under eventuelt. 
 
Der er opsat 3 regnvandstønder tæt omkring fælleshusene. 
 
Vi har foretaget storoprydning i plæneklipperrummet/maskinrummet. 
 
Vi har nedtaget de gamle håndtørrer og opsat nye. 
 
Vi har foretaget eftersyn af diverse maskinværktøj (buskrydder og 
plæneklipper) 
 
Vi har afsluttet diverse el-arbejde på toiletterne. 
 
Vi har investeret i et nyt pælebor. Kan mod beskeden betaling lånes. 
 
Via kommunen er tagrenderne blevet renset. 
 
Vi har haft en del ærgerlige oplevelser: 

 Utilsigtet og unødvendigt kørsel/parkering på Blommestien, som 
heldigvis er ophørt nu. 

 Henlagt byggematerialer ud for flere haver på Tulipanstien. Er langt 
om længe og efter flere henvendelser fjernet. 

Så venligst, begræns færdsel på stierne og HUSK INGEN PARKERING.  
Hold byggematerialer inde på eget havelod. 
 
 



 
 

 
Sluttelig skal lyde en særdeles stor tak til alle der har ydet en 
ekstraordinær indsats til Haveforeningen Stormosens glæde, uden 
frivillige ville det ikke være så nemt – og til den kendte gode pris 
 
Jeg vil senere iht agenda, orientere om bestyrelsens 2019 visioner, og hvortil 
der i forbindelse med etablering/udførelse ønskes støtte/hjælp fra jer – 
nærmere herom ved opslag. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 

3. Regnskab for 
2018v/kasserer 

 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren med flg. Kommentarer. 
 

 Frank Poulsen nævnte at det store forbrug af vand, skyldtes den 
fantastiske sommer. 

 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 

4. Indkomne 
forslag: 

 

 
Ingen forslag 
 

5. Godkendelse 
af budget for 
2019 

 
Kassereren præsenterede 2019 budgettet, og oplyste om forventelig 
kontingentforhøjelse fra kolonihaveforbundet, grundet flere ansatte og nyt 
lejemål, men det vil ikke medfører forhøjelse af havelejen i Stormosen. 
 
Budgettet blev godkendt med applaus. 
 

6. 
Valg af formand 

 
Johnny Søndergaard genvalgt med applaus. 
 

7.Valg af 
bestyrelses-
medlemmer og 
suppleanter 
 
 
1.  suppleant 
2.  suppleant 

 
Bestyrelsesmedlem Evy Ager genvalgt for 2 år med applaus. 
Bestyrelsesmedlem Hans Herforth Hansen genvalgt for 2 år med applaus. 
Bestyrelsesmedlem Casper Sembach genvalgt for 1 år med applaus. 
Bestyrelsesmedlem Michele Schlüntz nyvalgt for 1 år med applaus. 
 
Jesper Østergård Lilløen nyvalgt med applaus. 
Lone Grove genvalgt med applaus. 
 

8.Valg af 
revisorer og 
revisorsupp-
leanter 
 
1.  revisorsup. 
2.  revisorsup. 

 
Revisor Kari Thomsen genvalgt med applaus. 
Revisor Herta Sørensen genvalgt med applaus. 
 
 
Linda Jensen genvalgt med applaus. 
Niels Henning Jakobsen genvalgt med applaus. 
 



 
 

9. Valg af 
medlemmer til 
de af general-
forsamlingen 
nedsatte udvalg 

 
9.1 Medlemmer til vurderingsudvalget:  

 Anders Bilde-Sørensen genvalgt med applaus. 
 Niels Henning Jakobsen genvalgt med applaus. 
 Bent Harders genvalgt med applaus. 
 Ann-Sophie Jakobsen nyvalgt med applaus 
 Lars Østermand nyvalgt med applaus 

 
10. eventuelt Formanden informerede videre: 

 Have 67 vil gerne igen stå for en plantebytte dag/ frømarked. Det bliver 
søndag d. 22/4-2019 i tidsrummet kl. 13:00-15:00 omkring fælleshuset 
hvor der også vil være en forfriskning m.m. 

 Indbyder Harestien til at forestå Sct. Hans arrangementet i 2019.  
 
Jubilæumsfonden,  
Johnny oplyste: At alle har betalt til fonden, et par enkelte en gang for 
meget. Vi kan konstatere at det kører planmæssigt mod de 50 år i 2024. 
 
Birketræerne på Ole Kielbergs Vej blev drøftet.  
Der var stemning for at såfremt der var stemning for at fælde træerne, vil 
dette blive gjort. Finansieringen vil ske via foreningens formue. 
Bestyrelsen vil undersøge konkret stemning på Tulipanstien.  
 
I 2019 skal Stormosen afholde kredsgeneralforsamling den 1. juni 2019 og 
i den anledning efterlyser bestyrelsen frivillige havemedlemmer til at give 
en hånd med. Der var efterfølgende flere der meldte sig. 
 
Forslag om at nye havemedlemmer får en introduktion til kompostanlæg og 
bålplads. 
 
Forslag om at haveforeningen skulle indkøbe petanque udstyr. Johnny 
mente dette måtte være op til den enkelte. Såfremt haveforeningen 
modtager et konkret forslag om at investere i udstyr, vil dette blive 
behandlet.  

 
 
Afslutning: 
 
Formanden fik til sidst ordet og takkede bestyrelsen for året der er gået og 
dirigenten for hans ledelse af forsamlingen. 

 
Til sidst og inden generalforsamlingen er slut, vil jeg nævne, og minde om at 
haveforeningens bestyrelse jo udfører dette frivillige arbejde efter bedste evne 
og fornøden tid! 

 
Samtidig vil jeg minde om, henvendelse til bestyrelsen som sædvanlig kan 
foregå via postkassen ved fælleshuset, eller om søndagen i kontortiden på 
fællesarbejdsdagen. 



 
 

 
Som jeg sagde sidste år: Tænk også på, at bestyrelsesmedlemmerne også har et 
privatliv uden for haveforeningen - præcist som jer selv. Der skal I have stor 
ros, idet denne henstilling har I efterlevet – Tak for det. 

 
Tak for en rigtig god generalforsamling med god stemning og mange gode 
konstruktive forslag og drøftelser. 

 
Alle havemedlemmer ønskes én rigtig god sommer og havesæson 2019. 

  
Mødet sluttede kl.: 21:10 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

 

 

Dirigent 

 

 

              Referent     formand 


