
 

 

RESTRICTED 

Referat fra Generalforsamlingen Rønnevang H/F 28. september 2020 
 
Stig bød velkommen og Generalforsamlingen blev indledt med 1 minutters stilhed for Kristian 
Holmgaard have 3 som vi mistede i 2020. 
 
 

• Valg af dirigent 
Michael Axelsen blev valgt 
 

• Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

• Valg af referent 
Gitte Rasmussen blev valgt. 
 

• Valg af stemmeudvalg 
Ulla Jørgensen og Lillian Nielsen blev valgt. 
 

• Bestyrelsens beretning 
Vejen til højre ud af rønnevang H/F er nu endelig godkendt som gang og cykelsti, og 
her i 2020 kom der et skilt op, der viser dette. Det lykkes da Hillerød forsyning gjorde 
kommunen opmærksom på, at de ikke have ordentligt udsyn op af vejen.  Desværre er 
det ikke alle der overholder skiltningen. Der bliver sat en bom op ved vores indkørsel, 
dette sker forhåbentlig inden 1. april næste år. 
Renovationen vil gerne have der bliver lagt fliser ude på vejen, men Hillerød kommune 
har gjort os opmærksom på, at vi ikke selv må lægge de fliser. Kommune løser det med 
renovationen. 
Der har været meget vand ved have 58 og have 62. Drænet ved banestien virkede ikke.  
Efter dialog med kommunen, er der indhentet tilbud, reparation m.v. og vi gik med 
Martin Larsens tilbud på 180.000 kr. Rønnevangs andel i denne regning er 11.500 kr.    
Der er nu rør fra have 62 i 3 meter dybde til have 58, som så har rør ud til marken. Der 
er en rød lampe som vil lyse, hvis pumperne stopper. Derfor opfordres alle, som 
kommer forbi ved have 58, lige at tjekke om alt er ok. 
Vi har også fået en ny plantegning over haveforeningen, og græsarealerne og rabatten 
ind til den gamle genbrugsstation er nu alt sammen vores.   
Rie og Lene arbejder hårdt på at få vores ordensreglementet (den lille grønne) 
opdateret, så den bliver tidssvarende, dette sker i samarbejde med kommunen. 
Vi har stadig problemer, med at vores adresse ikke er opdateret alle vegne. På Google 
er vores adresse stadigvæk Rønnekrogen 12.  Kommunen bruger også denne adresse. 
Håber snart at dette bliver rettet. 
Sommerfesten 2019, gik rigtig godt. Der var stor tilslutning, stor tak til det kreative 
festudvalg. 
 
Havebedømmelsen 2019 
1. præmien gik til Snezana Stankovic have 40 
2. præmien gik til Frank og Betina Rasmussen have 10 
Vandrepokalen gik også til Frank og Betina Rasmussen have 10 
 
Havebedømmelsen 2020 
1. præmien gik til Ulla og Søren Wiberg have 33 
2. præmien gik til Stig og Lene Andersen have 38 
Vandrepokalen gik til Sussi og Morten Øder have 20 
 
Tillykke til dem alle 



 

 

RESTRICTED 

Turen som kredsen arrangeret er selvfølgelig udsat, den bliver forhåbentlig afviklet i 
2021. 
I 2019 blev der solgt 3 haver, nr. 16, 25 og 56, og her i 2020 her der solgt 4 haver, nr. 
31, 36, 28 og 62. 
 
Legepladsen er blevet malet og gennemgået minutiøst, så nu er den så god som ny. 
Taget på garagen er blevet skiftet for midler sponseret af lotteriforeningen. Tak for 
dette. I år er der ikke blevet solgt lodder grundet Corona. 
Toiletbygningen er siden foråret blevet rengjort dagligt, for at minimere 
smitterisikoen, samtidig er døren blevet aflåst, så kun H/F’s medlemmer har kunne 
bruge toiletterne.  
Fælleshuset har heller ikke kunne lejes hele foråret pga. Sundhedsstyrelsens 
restriktioner. Som tingene er lige nu, må der kun være 17 personer i fælleshuset.   
Frokosten efter sidste havepligt, er derfor også aflyst. 
Tak til de frivillige, der har ydet en stor indsats i haveforeniingen, og en ekstra stor tak 
til bestyrelsen for deres store engagement. 
Beretningen blev godkendt  
 

• Indkommende forslag 
Forslaget er trukket tilbage  
 

• Regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 
 

• Godkendelse af budgetforslag 
Jens gjorde opmærksom på, at der er ændringer til budgetforslaget, grundet ekstra 
udgifter og manglende indtægter for 2020. 
I alt minus 45.500 kr.  
Det nye budget er så minus 34.000 kr.  
Budgetforslaget blev godkendt 
 

• Valg: 
• Formand Stig Andersen modtog valg for 2 år 
• Bestyrelsesmedlem Anne Ruf Larsen modtog valg for 2 år 
• Bestyrelsesmedlem Kim Mariager modtog valg for 2 år 
• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for et 1 år / udsat til marts 2021 
• 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 Ulla Jørgensen modtog valg som revisorsuppleanter for 1 år 
 

• Eventuelt 
Der blev efterspurgt til reglen: Hvornår er en have vedligeholdt.  
Bestyrelsen vil stramme op, på dette område i 2021. 
Hvordan man tilmelder sig havebedømmelsen, vil blive lagt på vores Facebook gruppe, 
samt opslag i tavlen, når vi kommer dertil. 
Vandet bliver lukket d. 8. november 2020. 
 
Stig takkede for god ro og ordren. 

      
     

  


