
Referat af Generalforsamlingen afholdt den 15. februar 2015 
 
 
1. Evan (have 68) vælges til dirigent. Eva (have 99) og Charlotte (have 

140) vælges til stemmetællere. Valgene godkendt. 
 
2. Formandens årsberetning: ”Som I jo nok ved er der sket noget nede i 

Hesteskoen, åbenbart.” Beretningen ikke godkendt. 
 
3. Kassereren gennemgår regnskabet. 

Regnskabet godkendes.  
  
4. + 5. Disse punkter blev taget samlet.  

Der er afholdt et par møder i gruppen der blev nedsat efter 
Hesteskoens første møde med Høje Tåstrup Kommune (HTK). Der er 
senest udfærdiget en vision for Hesteskoen. Visionen og referaterne 
fra diverse møder kan ses på Solagera.dk.  
Visionen er vores input til de embedsmænd, der skal indstille forslag til 
hvordan, politikkerne i Plan- og Miljøudvalget, skal forholde sig til 
situationen i Hesteskoen.  
Embedsmændenes forslag er i skrivende stund ikke offentligt, hvorfor 
der kun kan refereres til enkelte punkter: Bl.a. at der kan opføres 10 
kvm skur + 5 kvm drivhus.   
 
Vedtægterne blev godkendt, - det skal pointeres at dette var 2. 
behandlingen af vedtægterne, - efter en snak om punkt 2.4, der 
omhandler haverne i Hesteskoen. Disse er indskrevet i vedtægterne 
som nytte haver, hvilket betyder at man ikke kan overnatte i haverne. 
Dette har været et krav fra HTK, for at godkende vedtægterne. Ved en 
udeladelse af en del af tekste i punkt 2.4, frygtede HTK at haverne i 
Hesteskoen, implicit kunne opfattes som havende kolonihavestatus.    

 
6. Joshua (have 100) fremlægger ide om forskønnelse af området ved 

søen. Udsynet til søen bevares. Der plantes forskellige buske og træer 
der vi fremme dyrelivet. Dette etableres så der bliver et minimum af 
vedligeholdelse og så græsslåningen ikke vanskeliggøres.   

 Forslaget godkendes med et budget på max 10.000,- 
 
7. Joshua gennemgår forslag vedr. renovering af vejen. 

Der skal foretages en renovering af det første stykker af vejen – fra Ole 
Rømersvej og til efter 3. stikvej – altså i Solager B. Der er dog ikke 
penge nok i vejfonden, hvorfor det foreslås at næste års (2016) bidrag 
til vejfonden indbetales i år. Solager B indbetaler ligeledes deres bidrag 
for 2016. Herefter vil der være penge nok til at udføre den renovering 
af vejen der er nødvendig. Tilbudt på renoveringen er 265.504,50  

 Forslaget bliver godkendt. 
 
Robert (have 127) pointerer at indbydelsen ikke er særlig informativ, og at de 
to forslag fra bestyrelsen, skulle have været skriftlige med budget, og uddelt 
ved starten af generalforsamlingen.  



Bestyrelsen tager dette til efterretning.  
 
 
8. Indkommet forslag fra Robert (have 127) om permanent aflåsning af 

bommen udenfor sæsonen trækkes, efter en kortere debat, tilbage. I 
stedet indhentes tilbud på en mere brugervenlig løsning/låsning. 
Robert og Farhan (have 94) har taget opgaven.  

 Det ”nye” forslag er godkendt og der er afsat et max beløb på 10.000,- 
 
Robert (have 127) spørger ind til referatet af bestyrelsesmødet den 11. 
december 2014, hvor bestyrelsen, efter en afstemning, ender i en højst 
uheldig og uacceptabel situation. Situationen kunne også være diskuteret 
under punkt 4, men blev henlagt til der skulle vælges repræsentanter til 
bestyrelsen.  
  
Ref. af mødet i bestyrelsen, den 11. december 2014 
 
Tilstede: 
Claus, Joshua, Evan, Flemming, Teddy (revisor) og Stine 
 
Dagsorden: Er det muligt at, foreningen bruger penge på professionel 
assistance i forhold til processen med/mod HTK? 
 
Assistancen skal alene være en vurdering af HTK’ tolkning af fredningen og 
de lover/bestemmelser der er i spil i denne proces. 
Altså en vurdering af om vores forening har en sag, det giver mening at gå 
videre med eller om HTK’ tolkninger er rigtigt. 
 
Der er bred enighed, med undtagelse af Flemming, om at det er inden for 
foreningens vedtagne rammer kan bruges, op til 10.000 kr. på dette. 
Generalforsamlingen har vedtaget at bestyrelsen kan bruge indtil 10.000 kr. 
ved akut opståede hændelser.  
Flemming ønskede ikke at bruge medlemmernes penge, uden at spørge dem 
først.  
 
Trods et afstemningsresultat på 4 – 1, for at bevilge penge, nægte Flemming 
at acceptere resultatet.  
 
Bestyrelsen er således handlingslammet, da en betaling kræver både 
kassererens og formandens underskrift, for at frigive pengene i banken.  
 
Efter en diskussion om formandens handling, vælge denne at trække sig fra 
sin post.  
Claus (have 140) stiller op til valg som formand, der er ingen modkandidater.   
 
9. Stine (have 93) genvælges som kasserer 
10. Da Flemming har trukket sig fra bestyrelse og Claus er valgt til 

formand, skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer. 
 Robert (have 127), Joshua (have 100) og Ro (have 62) stiler op til 

valget. 



 Joshua og Robert vælge til bestyrelsen. 
 Bestyrelsen ser herefter således ud: 
 Formand Claus (have140) 
 Kasserer Stine (have 93) 
 Bestyrelsesmedlemmer, Joshua (have 100), Robert (have 127) og 

Evan (have 68). Evan var ikke på valg.  
 
 Da formandsposten ikke var på valg er i år, er denne på valg igen til 

næste ordinære generalforsamling. Med mindre der er medlemmer der 
ønsker at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for at vælge ny 
formand. 

  
11. Ro (have 62) vælges til 1. bestyrelsessuppleant og Ditte (have 92) 

vælges til 2. bestyrelsessuppleant. 
 
12. Teddy (have 96) genvælgers og Farhan (have 94) vælges til revisorer. 
 Marie (have 81) vælges til revisorsuppleant. 
 
13. Budgetter godkendes med følgende rettelser og kommentarer.  

Den årlige haveleje regulering, for 2014, er endnu ikke modtaget fra  
Alsøe, hvorfor denne udgift pålignes budgettet for 2015. 

 Arealfornyelsen ændres fra 15.000,- til 10.000,- (se punkt 6) 
 Vejfonden ændres fra 24.300,- til 48.600,- (se punkt 7) 
  
 Kontingentet forbliver uændret.  
 
14. Der skal, inden 1. april, findes en ny havetraktormand. En der har lyst 

til at stå for at slå fællesgræsset. Græsset skal slået efter behov, ca. 
hver 7. til 10. dag. Honoraret er 7.000,- per sæson.  

 
 Birthe (have 69) oplyser at hvis man får større mængder jord, kræver 

kommunen at, det skal kunne dokumenteres hvorfra jorden kommer.  
 
 


