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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2018 

          Aalborg den 05-03-2019 

Kære alle Havefolk. 
 

Vi rejser os op, og mindes dem, der er gået bort, i året der svandt med 1 minuts 
stilhed.      – 1min.   – tak. 
 
Endnu et år er gået i vores haveforening. Et år, hvor vejret har været helt fantastisk – 
det er jo noget vi havefolk syntes godt om. Den varme sommer har naturligvis givet 
udfordringer i forhold til tørke og perioder med grill forbud. Vi kan i hvert fald se på 
vandregningen at I har vandet rigtigt meget sidste år. Åbning af vandet gik som det 
plejer – nogle få skader og sprængte rør, men ikke noget alvorligt.  
 
Som så mange gange før var der i år også et ønske om at få åbnet vandet så snart 
vejret tillod det – og gerne inden Påsken, men pga. sen nattefrost så blev det lidt 
senere. I år vil vi selvfølgelig også prøve at åbne så tidligt som muligt.  
 
Noget af det første, der sker hvert år, er jo at vi holder generalforsamling. Sidste år 
blev der valgt et nyt festudvalg og det har fungeret rigtigt godt. Stor tak til alle de 
frivillige kræfter som ud over at holde gang i de traditionelle tirsdags arrangementer 
med dart, kortspil, og hygge i fælleshuset,  også har genindført fællesspisning. Søndag 
arrangementerne med døde duer, hønseskid, o.s.v. har også kørt planmæssigt. Der har 
desuden været afholdt Sankt. Hans, høstfest og loppemarked. 
De har gjort det så godt, at der er genereret et pænt overskud fra aktiviteterne.  
 
Også i år skal der lyde en varm velkomst til de nye medlemmer – af hjertet velkommen 
i vores haveforening. Vi glæder os til, at lære jer rigtigt at kende og til at se jeres nye 
haver blomstre.  
 
Kommunen ønsker ikke længere at administrere pensionisthaverne. Der arbejdes på en 
model for hvorledes administrationen og reglerne for pensionisthaver skal være. Det er 
en af opgaverne for den nye bestyrelse. 
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Den nye person data forordning, også kendt som GDPR, trådte som bekendt i kraft i 
2018. Dette har og vil fortsat give kolonihaveforbundet og haveforeningerne en del 
ekstra administrativt arbejde. Vi har ikke, som mange firmaer haft de interne 
kompetencer eller midlerne til at hyre dyre advokater til at hjælpe os med dette 
arbejde, men vi mener at have godt styr på de nye regler. Vi registrerer således ikke 
personfølsomme oplysninger med mindre det er i direkte relation til medlemsskabet 
eller sager som f.eks. byggetilladelser. Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger 
med henblik på salg og markedsføring. Der er lavet databehandler aftaler med 
forbundet og andre som er ansvarlig for at behandle medlemmernes data. 
Den nye persondataforordning sætter f.eks. krav til at man ikke gemmer oplysninger 
unødvendigt. Derfor er alle vores papir og elektroniske arkiver blevet gennemgået og 
gammelt materiale er blevet destrueret.  
 
Når et bestyrelsesmedlem forlader posten bliver alle lister og andre fortrolige 
oplysninger afleveret eller destrueret. De afgående bestyrelsesmedlemmer skriver 
under på at de har afleveret alt og ikke har personfølsomme data liggende efter de 
stopper. 
 
Vores persondata politik, der beskriver hvilke oplysninger vi gemmer samt hvorfor, kan 
læses på hjemmesiden under vedtægter. Ligesom vedtægterne er vigtige for alle 
medlemmer, så bør alle også læse persondata politikken. 
 
Som det nok er de fleste bekendt så har vi store problemer med gulvet i fælleshuset. 
Det viser sig, at det, der først var vurderet til at være en skade i området ved køkkenet 
er et problem i i hvert fald halvdelen af fælleshuset. Vi troede at problemet var fugt og 
dårligt håndværk, - det er lige før vi ville ønske at det var den rigtige årsag. 
 
Det viste sig, at hulrummet under fælleshuset var invaderet af rotter. 
Der var rigtig, rigtig mange. Det var ikke et rart arbejde for dem, der skulle brække 
gulvet op.  
 
BILLEDER 
 
Skaderne var så akutte, at der skulle gøres noget med det samme. Arbejdet er stadig i 
gang og forventes færdigt i starten af april. Da vi ikke har en forsikring, som dækker i 
dette tilfælde, så er reparationen en udgift foreningen selv må afholde i 2019. 
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På årets kongres blev det meddelt at kontingentet til forbundet fra 1. januar 2019 stiger 
med 48 kroner + normal indeksregulering pr. år. Denne stigning skyldes øgede 
omkostninger i forbundet til vejledning, IT-systemer, porto stigninger, mm.  
 
Det blev desuden vedtaget på kongressen at der i vurderingsudvalget ikke må være et 
flertal af bestyrelsesmedlemmer. I vores forening er der 3 personer i 
vurderingsudvalget. Da det er aftalt at formanden altid er med i vurderingsudvalget 
betyder det, at de to øvrige medlemmer i udvalget ikke også kan være 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
2018 bød også på drama omkring kasserer posten. Jeg vil ikke her komme ind på 
detaljerne, men blot konstatere, at der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling 
efter at bestyrelsen mistede tilliden til den nyvalgte kasserer. Resultatet blev, at der 
blev valgt en ny kasserer, som har gjort et helt fantastisk stykke arbejde i at rydde op 
og igen få styr på sagerne. 
 
Jeg vil i denne forbindelse gerne indskærpe, at det at blive valgt til formand, kasserer, 
eller bestyrelsesmedlem IKKE er det samme som at få medlemmernes stemme til at 
kunne gøre tingene lige som det passer en. Der er helt faste regler for hvad og hvordan 
formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal udføre deres tillidshverv.  
Når vi nu senere skal til at vælge personer til nogle af disse poster, så vil vi gerne 
understrege at man kun vil blive skuffet, hvis man tror at et valg til f.eks. formand giver 
en magt til at køre foreningen efter eget hoved. Man kan naturligvis præge den måde 
man udfører sin gerning på med sit personlige præg, men man kan altså ikke bare lave 
signe egne regler og give dispensationer og tilladelser efter for godt befindende. Man 
bliver i bund og grund valgt til en administrativ opgave og ikke til solkonge. Det skal 
yderligere indskærpes at poster som formand, kasserer, og vurderingsmand kræver at 
man er fortrolig med at arbejde med IT systemer og er villig til at lære de forskellige 
systemer som forbundet benytter sig af.  
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Vi har i 2018 desværre måtte kæmpe med nogle kedelige sager, hvor der er blevet 
stillet spørgsmålstegn ved bestyrelsens og festudvalgets integritet.  
 
Jeg kan desuden meddele at foreningen i 2018 også blev anmeldt, anonymt, til Skat for 
svindel og underslæb. Det er naturligvis en meget alvorlig anklage og derfor også noget 
vi tog meget seriøst. Efter gentagende møder og afklaringer med Skat er det 
konkluderet, at der ikke var noget hold i nogen af de forhold, der var blevet anmeldt.  
Da anmeldelsen jo var anonym har vi ikke mulighed for at gå i rette med den person, 
som har indgivet den og forklare og dokumentere, hvorfor alle anklagerne var falske. 
 
Men jeg vil gerne – PÅ DET KRAFTIGSTE – understrege, at sådanne sager og 
anmeldelser er GIFT for haveforeningen. Det eneste der sker, er at folk ikke gider at 
fortsætte deres frivillige arbejde og at nye ikke gider at stille op. Det kan ikke siges nok 
gange – hvis I har noget i er i tvivl om, eller som i syntes ikke er gjort rigtigt, så 
kontakt formanden og bestyrelsen – og hvis I mener er problemet er med formanden 
og bestyrelsen, så bed om at få et møde med kredsen. Det er både dumt og uansvarligt 
at blæse tingene helt op til falske anmeldelser til myndighederne, bare fordi man er lidt 
frustreret eller føler at reglerne ikke er retfærdige.  
 
En haveforening er, som navnet antyder en forening – En forening, hvor vi i fællesskab 
skaber et fristed, hvor grønne interesser og hyggeligt samvær trives. Vi har sagt det før 
og vi mener det stadig. Det er også jeres forening – man behøver ikke at have haft 
have i 10 år for at blive en del af fællesskabet. Mød op til fester og arrangementer – I 
vil hurtigt lære andre at kende og måske knytte nye venskaber. 
 
At det er en haveforening og ikke en byggelegeplads er efterhånden gået op for de 
fleste. Igen er det ikke formanden eller bestyrelsen, som bestemmer hvad eller hvordan 
der må bygges. Det er der helt faste regler for, og det er skønt at se, så mange gode 
og gennemarbejdede ansøgninger. Heldigvis har de fleste læst bygge-reglementet så 
de fleste ansøgninger går glat igennem, og i de tilfælde, hvor der er problemer har vi 
for det meste fundet en god løsning. 
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Vi havde jo søgt om at blive fadder til en hjertestarter. På sidste års generalforsamling 
blev det besluttet at vi skulle købe en hjertestarter hvis vi ikke fik en sponsoreret. Det 
gjorde vi desværre ikke, så der er blevet indkøbt en hjertestarter og tilhørende 
udendørs skab. Den hænger nede på fælleshuset. Når man åbner skabet går der en 
alarm i gang. Den alarm ignorerer man selvfølgelig og tager hjertestarteren, hvis der er 
brug for den. Hvis I ser skabet stå åbent, alarmen hyler, eller i har haft brug for 
hjertestarteren, så giv straks besked til en fra bestyrelsen. Vi har en service aftale på 
maskinen, så vi får den efterset efter behov.  
 
Der er ligeledes, som vedtaget, indkøbt og opsat en varmepumpe i fælleshuset. 
 
Det er jo en tilbagevendende opgave at holde foreningen pæn, så der vil igen i år blive 
indkaldt til fællesarbejde den 13. og 14. april. Der skal igen lyde en tak til de frivillige 
som hjælper, og samtidig en påmindelse til dem, der ikke er flittige til at dukke op.  
 
Så siger vi tillykke til årets præmiehaver – det er dejligt at så mange gør en stor 
indsats. Som I ved, er der jo et rotationsprincip, så der skal gå nogle år imellem en 
have kan få en præmie. Der er derfor altid gode muligheder for nye haver at komme i 
betragtning til en præmie. Bestyrelsen er altid villig til at give tips til hvad der tæller 
med ved vurderingerne, så kom endelig og spørg.  
 
De fleste haver her i Budumvang er rigtig velholdte. På de mange havevandringer vi har 
gået er antallet af påbud om at fjerne ukrudt fra hækken, klippe hæk og rydde op 
faldet. Det er rigtigt rart at folk stadig har respekt for vore fælles regler, og at så 
mange sætter en ære i, at holde haverne så flotte. Det er jo det, det også handler om i 
en haveforening. Det er noget vi kan være stolte af i Budumvang. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer. 


