Referat af ordinær generalforsamling i Andelsforeningen Bastiansminde
Lørdag den 6 april 2019, kl. 10.00 i foreningshuset

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Budget
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen de kommende 2 år:
Næstformand Lonnie Petersen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Line Jensen modtager genvalg
Kasserer Nils Hansen modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Valg af 2 revisorer for 1 år
Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

7. Eventuelt
Antal stemmeberettigede: 80

Ad pkt. 1. Valg af dirigent
Morten Busch, Formand i Andelshaveforeningen Engvang, blev valgt som dirigent og
takkede for valget. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Mikkel B4, Susan C2 og Bettina C8.

Ad pkt. 2 – Formandens beretning
Et år er gået i vores dejlige haveforening og hvilket et. Vi fik en meget lang og dejlig sommer
og det var skønt at se folk ude i haverne, som modsat forrige år led af mangel på vand. Det
fik os til at blive lidt bekymrede for vandregningen, men heldigvis har de fleste vist fint
mådehold og som det senere i dag fremgår af regnskabet var forbruget ikke astronomisk.

Året bød vanen tro på en masse af de faste traditioner. Pinsefrokosten foregik i dejligt vejr,
efter sommerferien blev der afholdt ældreskovtur, som bød på en god udflugt til Nordisk Film
i Valby, hvor bestyrelsesmedlem Michael tog sig kyndigt af os med fremvisning af en af
Danmarks første film, ligesom han stod for en anekdotefyldt rundtur igennem en spændende
udstilling om Olsen Banden, inden vi tradition tro endte i fælleshuset med dejlig mad, musik
og dans. Det var en dejlig måde for os nye i bestyrelsen at få hilst ordentligt på foreningens
seniorer. Senere har vi holdt julefest og fastelavn med et dejligt stort fremmøde af børn og
forældre. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den varme opbakning og de mange
gode øjeblikke. Vi håber i det kommende år i højere grad at kunne inddrage interesserede
beboere i planlægningen af disse arrangementer, så vi også kan få inspirerende input
udefra.
For der er jo masser af inspiration og lyst derude. En beboergruppe arrangerede et brag af
en sommerfest sidste år på festpladsen med mad, hygge i baren, god stemning og dans.
Tak for det initiativ og hurra fordi at I har mod på at gentage succesen - jeg mener at det er
lørdag d. 22 juni i år - så se at få den dato i kalenderen.
Fælleshuset har også oplevet nye tiltag. Udover yoga-hold, har beboere i foreningen
arrangeret aftener med fællessang, legestuer for de små og boldspil for de lidt større børn.
Har man en god ide - også til enkeltstående arrangementer - det kunne være Melodi Grand
Prix på storskærm eller foredragsaftener eller noget helt tredje - så kom endelig forbi os på
kontoret og tag en snak.
I bestyrelsen er der også sket ting og sager. Vi startede med noget af en gordisk knude, da
det viste sig at størrelserne på to havelodder, som tilfældigvis var til salg samtidig, stod
angivet forkert i forhold til realiteterne igennem mange år. Da området blev gjort lovligt til
helårsbeboelse, slog man nogle pæne lige streger og opgjorde loddernes størrelse. Det ser
ikke ud til at man dengang ikke fik taget højde for at en af stregerne gik lige igennem det
gamle marketenderi, som længe har været en del af bebyggelsen på B25. Landinspektør og
advokat blev taget i ed og der blev udfærdiget dokumenter til kommunens tekniske
forvaltning for at få forholdene på plads. Efter lang tids sagsbehandling, fik vi anerkendt den
reelle størrelse på havelodderne og køberne af de to lodder blev orienteret, så de ved hvad
de har at gøre godt med. Tak til dem for tålmodigheden og velkommen til Bastiansminde.
Ja velkommen til alle 10 nye familier eller enkeltpersoner, der har købt hus herude siden
seneste generalforsamling.
Kontoret havde ikke fået så meget kærlighed siden starten af halvfemserne, så over nogle
weekender og hverdagsaftener gav vi det en ordentlig overhaling, så det fremstår pænere
og forhåbentligt er rart at besøge for jer medlemmer og de nye som kommer forbi os, når de
har købt et hus. Vi håber I kan lide det og vil vi gerne sige tak til de medlemmer, der kom
forbi og gav os en hånd med indretning og maling. Også en særlig tak til Line fra
bestyrelsen, der har brugt rigtig mange timer af sin fritid for at gennemgå og rydde op i
hundredvis af gamle dokumenter, der igennem årene er blevet til stabler i skuffer og for de
flestes vedkommende skulle makuleres.

I slutningen af 2018 fik vi også taget fat om den sidste del af kloak-arbejdet: Rapporterne fra
Tv-inspektionen af stykket fra jeres brønde i haven og ind under huset er blevet udleveret og
de af jer, som har enten har haft et skjult dæksel eller en hund i haven er blevet orienteret
om at TV-holdet skal ud til jer og filme igen.
Over to mandage sad bestyrelsesmedlemmer her i fælleshuset og uddelte rapporter eller
lavede aftaler om adgang til kloakdæksler. Omkring en tredjedel af foreningens husstande
mødte op og siden er andre stødt til i kontorets åbningstid. Men ikke nok. Så kloakudvalget
Line og Michael tog en weekend ud med kaffe og mappe under armen for at banke på hos
de beboere, som endnu ikke var kommet forbi os. De nåede dog ikke hele haveforeningen
rundt. Så hermed en venlig, men bestemt opfordring om at jer, der mangler at snakke med
Line og Michael, kommer forbi os. Når alle er orienteret kan vi sende TV-inspektionen ud til
jer der mangler - og vi skal nok advare om tidspunktet i god tid.
En anden sag, der er knap så sexet, men ikke desto mindre vigtig - er at få styr på
ejerpantebrevene. Den tidligere bestyrelse havde bedt den tidligere kasserer Lene
Håkansson om at gennemgå samtlige haver for at se på manglende eller fejlagtige
ejerpantebreve.
Vores nye kasserer Nils, der kom til på en ekstraordinær generalforsamling efter at Mette
fraflyttede foreningen, fik overdraget det arbejde og har nu meddelt de af jer, som skulle tage
affære om at gøre det.
Har i fået en sådan henvendelse og er der noget i ikke forstår eller mener er ukorrekt, så
kom endelig forbi og tag en god snak med Nils. Jeg ved godt, at sådan en henvendelse ikke
er den sjoveste at få, fordi den kan koste lidt penge, men jeg vil opfordre jer til at tage en
venlig dialog med Nils, for det er i hele foreningens interesse, at ejerpantebrevene er i orden.
Men det er ikke kun nogle af jer beboere, der har udestående sager. Det har vi som
bestyrelse også. Sidste år blev det besluttet at der skulle nye skilte op i foreningen og i årets
løb er nogle af de nuværende skilte blevet ødelagt. Vi har IKKE glemt det, men vi har haft
hovedbrud med hvordan vi laver nogle bare nogenlunde pæne og langtidsholdbare skilte,
når de samtidig skal indeholde i hvert fald 5-6 informationer.
Bestyrelsen arbejder på at have et bud klar snarest og vil så igangsætte arbejdet her i
foråret. Samtidig vil vi som lovet få malet reflekser på vejbumpene, der flere steder har fået
besøg af en brolægger og er blevet genoprettet, så jeres biler forhåbentlig ikke skraber på
længere ved korrekt kørsel.
Som man kan se det ude på facaden, har vores foreningshus set bedre dage. I årets løb har
flere beboere ligeledes nævnt at de mener, at huset er angrebet af skimmelsvamp. Derfor
tog vi i bestyrelsen den beslutning at tilkalde Teknologisk Institut og få huset gennemgået.
Den efterfølgende rapport fortalte at der er problemer med opstigning af fugt, især i
festlokalets hjørne ud mod legeplads og parkeringsareal. Vi er nu gået igang med at
indhente tilbud på hvad det vil koste at få lavet og har derfor i vores budget også afsat en
anseelig sum til reparation af fælleshus.
5 års-garantien på vores gadelamper udløb i november og vi nåede både at få de tre lamper,
som havde været til reparation hos Philips via Ørsted tilbage og få sendt 6 nye afsted til

reparation fordi de endte var gået ud eller lyste svagt. Hvad angår de sidste 6 lamper fik vi
leveret helt nye.
Vi har også uddelt havepræmier, som i 2018 gik til Merethe på Bregnegangen 40 - i ved
hende men de sirligt klippede hække med de fine runde buer - og desuden til Susan på
smukke Cedergangen 2. Tillykke til to ihærdige havemennesker med øje for detaljen.
Også et stort tillykke til Diana fra B45, hvis have netop er kommet med i haveguruen Claus
Dalbys nye bog.
Apropos flotte haver og fint klippede hække, har vi været på havevandring. Nogle af jer fik
en lille reprimande om lige at klippe ned i til max.højden på 180 cm eller sørge for at
beskære grene, der hænger ud over vejen og f.eks. kan komme i karambolage med
skraldebiler. Vi har før oplevet at især firmaet, der henter have-affald er meget
opmærksomme på om de kan komme igennem uden skrammer - så husk nu at hold øje med
jeres beplantning, når det hele snart begynder at gro hurtigt.
I øvrigt skal en særlig bøn lyde til jer, der bor på C-gangen ud til Sundbyvestervej. Det er
IKKE alle steder, at det ser særlig pænt ud. Ejerforeningen derovre har ansvaret for at holde
det lille grønne stykke ind mod jeres haver, men vi skal sørge for at haverne står pænt med
hæk ud mod vejen.
Der er i øvrigt fortsat en håndfuld sager med nogle af jer medlemmer, hvor vi håber at I vil
følge både interne og eksterne regler. Det kan være ulovligt opførte skure, hegn eller
havelåger. Vi bryder os ikke om at være bussemænd, men det er altså en del af vores
arbejde, at sørge for at reglerne overholdes og er ens for alle. Hvis man synes at nogle
regler i vores egne vedtægter er forkerte eller uklare, står det jer frit for at komme med
ændringsforslag forud for Generalforsamlingen her - men kommunens Lokalplan bliver vi
nødt til at følge. Hvis vi bliver i tvivl om at den overholdes, vil vi bede jer tage en snak med
kommunen. For måske siger de faktisk god for noget af det vi mener er i gråzonen og så er
det jo fantastisk for os alle, at have det på papir. Hvis man omvendt ignorerer henstillingen,
så kan vi blive nødt til at melde forhold til kommunen, således at det bliver en sag mellem
dem og beboeren.
Inden der går ren pegefinger i den, vil vi dog også godt rose den udvikling, som Lonnie med
sine mange års indsigt fortalte mig om forleden: nemlig at der er en klar stigning i at nye og
gamle beboere kommer op og drøfter byggeprojekter med os inden de bare går i gang. Det
vil vi fortsat opfordre jer til.
Et sted hvor vi fremadrettet kan forsøge at gøre både nye og gamle beboere endnu bedre
opmærksomme på hvad man må og ikke må, er foreningens nye hjemmeside, som netop er
blevet lanceret.
Christoffer fra B10, der til daglig arbejder som grafisk designer, har været så sød, at bruge
en del af sin fritid på at designe den. Noget af det som han har lagt vægt på er at vi er en
forening fyldt med både ældre og yngre familier - så han har taget udgangspunkt i en masse
designinspiration fra 1980’erne, som er en periode de fleste af os har et varmt forhold til.
Noget med billige is, landsholdet og... ja... varme somre i kolonihaver. Vi håber at I vil tage
godt imod den og vi tager meget gerne imod forslag til hvad I kunne tænke jer af indhold.

Som noget nyt, forsøgte vi os for en lille måned siden med det vi kalder beboeraftener. Idéen
er at vi har en mulighed for at orientere eller diskutere aktuelle sager og fremtidsvisioner for
foreningen. Det er ikke et forum, hvor vi kan være beslutningsdygtige, men et sted hvor man
kan lufte sine tanker og måske endda kan skabe grobund for initiativer båret af jer. Der var
et rigtigt fint fremmøde og emnerne var henholdsvis fibernet og fællespladsen.
Hvad angår fibernet, som jo er en ny type hurtigere internet, vil der snart ske en del
etableringer på de tre havegange.Vi håber fortsat på at have en god dialog med TDC og at
deres arbejde forstyrrer så lidt som muligt, men man skal nok forberede sig på at der kan
blive lidt gener i de udmeldte perioder, som vil fremgå af referatet her:
Cedergangen: 24. maj - 7. juni
Bregnegangen: 8. - 18. juni
Azaleagangen: 19. - 26. juni
Der har desværre været nogle ubehagelige episoder med indbrud i året der gik. I hvert fald
to gange er tyvene gået ind i huse imens folk har været hjemme og har haft held til at slippe
af sted med bilnøgler og andet. Det er ubehageligt og skaber utryghed. Fra bestyrelsen
opfordrer vi jer til at være meget opmærksomme og holde øje med hinandens huse og folk
der opfører sig mistænkeligt. Vi skal ikke blive paranoide og skræmme gæster væk, men
man kan jo pænt hilse på folk og spørge om der er noget man kan hjælpe med? På den
måde signalerer man, at vi er opmærksomme.
Til slut vil jeg gerne sige tak.
Tak for den pæne modtagelse, jeg som formand har fået af jer alle. Også dem som hellere
havde set en anden formand.
Tak til bestyrelsen for jeres indsats, opbakning og den erfaring, som i har delt ud af igennem
det første år, hvor læringskurven er stejl.
En tak skal også lyde til vores havemand René og husbestyrer Lissi for jeres arbejde med at
holde foreningen og fælleshuset.
Endelig vil jeg sige tak til alle hverdagens små helte herude. Dem som hjælper vores
havemand ved at samle skrald op på gangene. Dem der springer til, når man står og
mangler en hjælpende hånd, to æg eller et specifikt stykke værktøj. Dem der ser efter og
hjælper deres ældre naboer. Dem der deler ud af det, som de har for meget af.
Det er inspirerende og opløftende at bo i en forening, hvor folk kærer sig om deres naboer.
Vi bor tæt sammen og er alle forskellige og har ikke altid de samme opfattelser af ret og
vrang. Sådan er det og ellers ville livet nok også blive for kedeligt.
Tak for ordet - jeg håber at vi får en god generalforsamling.

Spørgsmål til beretningen:
Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til at holde stykket mod
Grundejerforeningen Friheden?
Svar: Beboerne på de lige numre af C-gangen er ansvarlig for at holde deres hæk, mens
Friheden er ansvarlig for at holde græsset nede.
Spørgsmål: Dækker Bastiansmindes forsikring de udgifter, der er forbundet med reparation
af fælleshus.
Svar: Nej, der er ingen dækning.
Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

Ad pkt. 3 - regnskab
Regnskabet har været til ekstern og intern revision.
Kasserer Nils Hansen gennemgik hovedpunkterne i regnskabet.
Spørgsmål til regnskabet:
Spørgsmål; Hvordan ser det ud med ejendomsskatterne i fremtiden?
Svar: Historisk kan vi se, at der har været en stigning på 6-8 procent om året, men det er
forventet, at stigningen i 2019 vil være mindre.
Spørgsmål: Hvad dækker honorar til rengøring note 3?
Svar: Spørgsmålet blev også stillet på sidste års generalforsamling, og der henvises til
referatet derfra.
Spørgsmål: Hvordan kan det være, at vores snerydning har været så dyr?
Svar: Vi har fortsat kørt på en abonnementsordning med fastpris, som vi dog har fået
forhandlet omtrent 10.000 kr. Vi overvejer pt om vi skal forsøge at gå væk fra abonnement til
enkeltbetaling, da de sidste vinter har være milde og krævet få udkørsler (12-14 styks i
denne vinter)
Spørgsmål: Hvad er kassererens vurdering af vores økonomi?
Svar: Vi har en sund økonomi med flere indtægter end udgifter, men vi har ikke voldsomt
mange likvide midler at gøre godt med.
Regnskabet blev godkendt ved akklamation, og Nils Hansen fik ros for sit grundige arbejde.

Ad pkt. 4 – Budget
Kasserer Nils Hansen gennemgik hovedpunkterne i Budgettet

.

Spørgsmål til budgettet:
Spørgsmål: Hvis det budgetterede beløb for legepladsen ikke bliver brugt i indeværende år,
vil de resterende midler så blive overført til næste års budget.
Svar: Der er blevet budgetteret med forskellige beløb til legepladsen over de senere år, som
ikke er blevet brugt, og det er den tankegang, vi har budgetteret ud fra i år, hvor der er sat
flere penge af. Samme tankegang vil formentligt gentage sig, men det kan ikke vides med
sikkerhed.
I forhold til glatførebekæmpelse er der blevet betalt en regning for saltning i perioden
2017-2018, som først er blevet afregnet i 2018, hvorfor denne udgift er kunstig høj.
Spørgsmål: Hvorfor er budgetterede udgifter til bestyrelseshonorar faldet?
Svar: I 2018 blev der udbetalt dobbelt honorar for kasserer i den måned, hvor der fandt
overdragelse sted.
Der er budgetteret med underskud i 2019, men der er samtidig henlagt penge fra 2018,
blandt andet fordi der ikke blev foretaget renovering af fælleshus, som der ellers var
budgetteret med.
Spørgsmål: Er det ikke svært at vedtage budgettet, hvis der senere bliver vedtaget forslag,
der kan have en påvirkning af budgettet?
Svar: Hvis det drejer sig om småudgifter, har det ikke den store betydning, da vi har
mulighed for at rykke en smule med de planlagte udgifter. Hvis det drejer sig om store
investeringer, vil disse formentligt ikke være engangsinvesteringer, men investeringer, der
skal finansieres over en længere periode og dermed heller ikke vælte budgettet.
Budgettet blev godkendt ved akklamation.

Ad pkt. 5 – Indkomne forslag
Forslag nr. 1:
Bestyrelsen foreslår orientering om mindre eller hastende anliggender pr. SMS.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Det blev uddybet, at mindre anliggender eksempelvis kan være, hvis bestyrelsen står og
mangler en hjælpende hånd, efterlyser et stykke specialværktøj, eller hvis den får kendskab
til, at der akut bliver lukket for vand, en havegang eller lignende.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, hvor ingen stemte imod.
Forslag nr. 2:
Bestyrelsen foreslår en gennemskrivning af foreningens vedtægter, der efterfølgende
skal bringes til afstemning ved næste generalforsamling.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Det blev uddybet, at de rettelser, der eksempelvis kunne tænkes i, er en præcisering, når
der står nævnt ”en passende højde på havelåger”, men det kan også være justeringer i
forhold til at gøre vedtægterne tidssvarende i forhold til gældende bygningsreglement eller
en justering af den paragraf, der giver bestyrelsen mandat til at rive folks huse ned, hvis
medlemmer er i restance.
Beboerne skal inddrages i processen – både for at få input til vedtægterne med også for at
minimere udgifterne til ekstern konsulentbistand. Der vil forventeligt være advokatudgifter
forbundet med projektet.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, hvor ingen stemte imod.
Forslag nr. 3:
Forslag om en udvidelse af eksisterende overdækning i foreningshusets gård. Et
halvtag i begge husets fulde længder udføres i transparent termotag.
Forslagsstiller: Peter Svan, A1
Det blev uddybet, at prisen estimeres til omkring 10.000 kroner, afhængig af, om man også
vil udstyre løsningen med en form for udsugning, der leder gener fra cigaretrøg væk.
Dirigenten vurderede, at forslaget lå indenfor budgetrammen.
Forslaget blev nedstemt med 15 stemmer for og 40 stemmer imod.
Forslag nr. 4:
Der afsættes 30.000 kroner i budgettet til at få udarbejdet forslag og tegninger til en
helhedsplan for Bastiansmindes fællesområder.
Forslagsstillere: Liselotte B9, Camilla B15, Bjarke B21, Hanne B23, Helle C9. Fremlagt af
Bjarke B21
Kassereren uddybede, at det ikke er unormalt, at der bliver stillet forslag, som har betydning
for budgettet, og at der i dette tilfælde godt kan argumenteres for, at pengene bliver fundet i
det allerede vedtagne budget.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med 4 stemmer imod.
Forslag nr. 5:
Når formandsposten og kassererposten er på valg, skal alle kandidater fremgå til
medlemmerne på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Forslagsstiller: Karen C32
Det blev konstateret, at forslaget strider mod gældende regel om, at man til hver en tid har
ret til at stille op til en bestyrelsespost, hvorfor forslagsstiller lavede følgende
ændringsforslag:

At når formandsposten og kassererposten er på valg, bør alle kandidater fremgå til
medlemmerne på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Dette skal forsøges indskrevet i arbejdet med de nye vedtægter.
Inden afstemning blev de præciseret, at der ikke blev stemt om en vedtægtsændring, men
om en hensigtserklæring.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med 13 stemmer imod.
Forslag nr. 6:
Foreningen skal opkøbe B29 med henblik på at bevare haven og huset til glæde for
foreningens.
Forslagsstiller, Jan Rørbo, B34
Forslagsstiller stillede følgende ændringsforslag:
“Der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg bestående af 2 fra bestyrelsen, samt nogle
ildsjæle og gerne økonomikyndige til at undersøge mulighederne for lån til og køb af B29.
Dette skal behandles på en af bestyrelsen indkladt ekstraordinær generalforsamling”
Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for, 34 stemmer imod og 1 blank stemme.
Forslag nr. 7:
Kan § 9 omfatte turistudlejning?
Skal vi have turistudlejning i foreningen?
Forslagstiller: Niels og Karin C38
Dirigent gjorde opmærksom på at første del af forslaget efter hans overbevisning var af
juridisk karakter og ikke noget som beboerne kunne afgøre ved afstemning.
Der blev i stedet for stemt om en hensigtserklæring, som udvalget omkring udarbejdelse af
fremtidige vedtægter skal forsøge at tage hensyn til: “Skal vi have turistudlejning i
foreningen?”
32 stemte “ja”, 30 stemte “nej” og 6 stemte blankt.
Bestyrelsen forudsætter stadig at man orienterer både bestyrelse og naboer om eventuelle
udlejninger og fremlån man har af sit hus.

Ad pkt. 6 – Valg af bestyrelsen de kommende 2 år:
Lonnie A51 modtog ikke genvalg.
Wiola B10 og Karen C32 stillede op.
Karen C32 blev valgt (42 stemmer på Karen, 16 stemmer på Wiola og 4 blanke stemmer).

Line B7 modtog genvalg.
Lonnie A51 og Jan B34 stillede op.
Line blev valgt (36 stemmer på Line, 26 stemmer på Lonnie og 0 stemmer på Jan)
Nils A43 modtog genvalg
Ingen ønskede at stille op.
Nils A43 blev genvalgt
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Wiola B10 blev 1. suppleant
Bettina C47 blev 2. suppleant
Valget foregik uden afstemning.
Valg af revisor for 1 år:
Jan B34, Claus C15 blev revisorer.
Valget foregik uden afstemning.

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
Mikkel B11 og Otto A3 blev valgt.
Valget foregik uden afstemning.
Ad pkt. 7 – Eventuelt
C22: Kom med en opfordring til at mødes i Baghaven til en øl efter generalforsamlingen.
C9: Vil blot supplere forslag 4 med, at alle der er interesserede i at deltage i arbejdet med at
udarbejde en plan for fællesarealerne, kan rette henvendelse hos Bjarke B21. Gerne på email:
bjarkebrint@gmail.com. Kyndige folk efterlyses.
A51: Vil gerne påminde om, at ikke alle er interesserede i at billeder fra generalforsamlingen
bliver lagt på Facebook.

