
Referat fra Generalforsamlingen Rønnevang H/F 21. marts 2018 
 
Stig bød velkommen og Generalforsamlingen blev indledt med 1 minutters stilhed for Erik 
Sørensen have 6 som vi mistede i 2017. 
 
 

• Valg af dirigent 
Søren Wiberg blev valgt 
 

• Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

• Valg af referent 
Gitte Rasmussen blev valgt. 
 

• Valg af stemmeudvalg 
Betina Rasmussen og Anne Ruf Larsen blev valgt. 
 

• Bestyrelsens beretning 
Stig oplyste, at 4 haver er blevet solgt i 2017. Have 18 er solgt til Katja Have Lundbøl, 
have 40 er solgt til Snezana Radonjic Stankovic, have 65 solgt til Anne Ruf Larsen og 
have 67 er solgt til Jan Mohammed Torkman. 
Haveforeningen har nu 18-20 på ventelisten til kolonihavehuse. Hillerød kommune 
ønsker at etablerer 2 nye haveforeninger i kommunen, en på Kulsviervej og en i Vest 
byen. Måske man kunne foreslå kommunen at udvide vores haveforening med 20 
haver, var Stigs forslag.  
Fjernvarmeanlægget er nu indkørt, den første del af hegnet ved vores indkørsel er 
rykket ind, det giver et bedre udsyn trafikmæssigt, når man kører ud fra p-pladsen. 
Kommunen vil ikke lukke vejen. 
Skaderne i skellet mangler stadig at blive udbedret, i kompensation har 
haveforeningen modtaget øl, vand og vin. 
Der er lagt fliser ved siden af containergården. Flaske- og pap containerne er nu rykket 
på den modsatte side af hegnet, container til køkkenaffald står forsat i 
containergården. Vi har 8 container, og de bliver tømt hver 14’s dag. Husk det KUN er 
til køkkenaffald, desværre huskes dette ikke altid.   
Omlasteren er flyttet et stykke væk, hvis man ikke selv har muligheder for at køre 
derud, så snak med naboerne, der må ikke smides haveaffald i containerne. Ligeledes 
opfordres der til at man fordeler sit køkkenaffald i containerne, så ingen containere 
står og gaber, og husk ingen store sække.  
Nogle træer er fældet på P-pladsen pga. fugle, og det store kastanjetræ ved fælleshuse 
er blevet fældet, og andre blot beskåret.   
De sidste stolper er lagt på vejene, men der bliver alligevel kørt for hurtigt. Der er 
blevet sat stakit op ved terrassen ved fælleshuset af mange frivillige, som er blevet 
belønnet med et mindre traktement. 
Der er stadig problemer med dræn i haveforeningen, det er specielt ved have 30 og 
fælleshuset. Kommunen har været her, men de kan ikke huske fra gang til gang, så 
Kommunen har lovet at komme her ud igen.  
Bestyrelsen vil tage havevandring tidligere i år, der skal luges ude foran i have 
sæsonen, også midterstykkes som deles med naboen/overboen.  
Der er malet med pletspærre i fælleshuset pga. grimme skjolder, der er kommet hylde 
op på toilettet i huset, og huset er blevet totalt røgfrit også for E- cigaretter. 
Er der blevet røget ved udlejning, får man ikke sit depositum tilbage.  
Vi har rotteproblemer, og rottefængeren har været her. Der opfordres til at man ikke 
fodre fuglene, og man sørge for at rotterne ikke kan komme ind nogle steder. 



Så har vi haft fernisering d. 17. september 2017, da haveforeningen fik en ny skulptur 
på græsplænen, der var et stort fremmøde og det var en succes. 
Så har vi haft midsommerfest d. 17. juni 2017, der var desværre ikke så mange.  
Sommerfesten blev afholdt d. 9. september 2017, og der var kun 14 som deltog. 
På kredsgeneralforsamlingen d. 10. juni 2017 deltog der en lille flok. 
Repræsentanter fra Kanas haveforening var her til vores havebedømmelsen. Der er 
ikke mange med i havebedømmelsen, der opfordres til at flere deltager.  
Der var arrangeret tur til Fredensborg Slot, Hundested havn til sandskulpturerne med 
efterfølgende spisning, og en hestevognskørertur ud i det grønne i løbet af sommeren, 
dette på initiativ at beboer i haven. Alle turene havde stor tilslutning.  
Stig opfordrer alle til at huske at ajourfører deres tlf. nr. og adresse, hvis dette ikke 
stemmer overens med adresselisten til Jens kasseren, Jens vil ligeledes gerne have 
mailadresse, hvis man har en sådan.  
 
Præmierne for havebedømmelsen gik sidste år til  
Have 9 Kurt og Gitte Rasmussen blev nr. 1. 
Have 3 Kristian Holmgaard og Erna Rasmussen blev nr. 2.  
Vandrepokalen gik til Kurt og Gitte Rasmussen have 9. 
Stor tak til lotteriforeningen v/ Henry og Helga. Lotteriforeningen sponserede 
haveforeningen med 4000,- kr. pengene er gået til en ny varmtvandsbeholder til 
fælleshuset 
Beretningen blev godkendt  
 

• Regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 
 

• Godkendelse af budgetforslag 
Budgetforslaget blev godkendt 
 

• Indkomne forslag 
Ingen  
 

• Valg: 
• Formand Stig Andersen modtog valg for 2 år 
• Bestyrelsesmedlem Anette Elkjær modtog ikke genvalg, 

Anne Ruf Larsen have 65, blev valgt for 2 år. 
• Bestyrelsesmedlem Kim Mariager modtog valg for 2 år 
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et 1 år, Rie Viuf Petersen og Lene Frandsen 

blev valgt  
• Gitte Rasmussen modtog genvalg som revisor for 2 år 
• Annelise Petersen og Kristian Holmgaard modtog valg som revisorsuppleanter for 

1 år 
 

• Eventuelt 
Gunni gjorde opmærksom på at have 60, 62 og 63 alle har store problemer med vand. 
Der dannes store søer på græsarealet ud mod banestien, som breder sig ind i haverne. 
Gunni opfordrede bestyrelsen til tale med kommunens folk, når de aflægger 
haveforeningen et besøg. Stig vil sørge for dette. 
Der blev givet udtryk for at, man gerne ville informeres, hvis der skete indbrud eller 
andet uden for have sæsonen. Bestyrelsen vil forsøge at informerer i den grad det er 
muligt.  
Der blev nedsat et festudvalg bestående af Ulla Jørgensen have 48, Anne-Lise Petersen 
have 19, Inge Sørensen have 6 og Betina Rasmussen have 10.  



Søren Wiberg oplyste at bøgerne på ”biblioteket” på toiletterne, ville blive skiftet ud, 
så der er frisk læsestof til sommeren. 
Stig takkede for god ro og ordren, og ønskede alle en god sæson. 

      
     

  


