
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HF FORTBO D. 6.9.2020  

1. VALG AF DIRIGENT: Hasse, have 111 vælges og han konstaterer mødet 
for lovligt indkaldt, og at 25 haver er repræsenteret.  

2. VALG AF REFERENT OG STEMMEUDVALG: Som referent vælges Maria, 
have 71, og som stemmetællere vælges Peder, have 133 og Niels, have 77.  

3. FORMANDENS BERETNING: I år bliver det bestyrelsens beretning ved 
Signe, have 89.  Hasse opsummerer. Et goddag til nye fortboere og farvel til 
bortgåede fortboere, dertil et  minuts stilhed. Fortbo i Coronatider, Regler for 
skraldepladsen. Forsøg på indbrud. En kommentar fra Joy, have 55, der 
opfordrer folk til at overholde aftalen om, at portene holdes aflåste uden for 
sæsonen hele tiden.  Beretningen vedtages. (vedlagt referatet).  

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2019: Kasserer Jytte, have 129 
fremlægger regnskabet, der er sendt ud til alle med indkaldelsen til mødet 2. 
maj, der blev udsat. Jytte meddeler, at vandaflæsningen, som noget nyt 
foretages i maj istedet for om efteråret, har fungeret. Vores obligationer i 
Bank Nordik er solgt og alt, hvad vi har er nu samlet i Danske Bank. Der er 
ingen afvigelser i regnskab og budget. Den største ekstra post har været 
udskiftning af låse ca. 28.000 kr. Revisor Thomas, have 39 supplerer, at 
regnskabet er ført fornuftigt. Hasse konkluderer at regnskabet er godkendt.  

5. INDKOMNE FORSLAG. Ingen.  6. GODKENDELSE AF BUDGET 2020: 
Budgettet godkendes.  

7. VALG AF BESTYRELSE: Formand Nils, have 131 modtager alligevel valg, 
han vælges. Bestyrelsen peger på Søren, have 139 som et emne til 
bestyrelsesmedlem i stedet for Allan, have 107, der ikke modtager genvalg. 
Søren vil godt stille op, og han vælges. Signe modtager genvalg som 
bestyrelsesmedlem og vælges. Tine modtager genvalg som suppleant og 
vælges. Sten, have 73 genvælges som revisorsuppleant og Thomas 
genvælges som revisor.  

8. EVT. : Adam, have 93 opfordrer bestyrelsen til at undersøge 
fibernetløsning for Fortbo. Peder fortæller, at han for et par år siden 
undersøgte om fibernet var en mulighed for haveforeningen, og fik dengang 



at vide, at man så binder sig for en periode, der skal graves og mindst 50 
personer skal være med, før det kan betale sig. Søren fortæller, at HF 
Strandbo har været igennem det. Peder og Joy vil godt undersøge det 
nærmere.  

Sten fortæller, at han gerne vil påtage sig at tjekke, hvor langt København 
kommune er med deres plan om afvanding af vores område, så vi ikke 
kommer i den situation med oversvømmede haver, som i 2011.  Thomas vil 
gerne have fjernet det beton fundament, der er på pladsen efter det gamle 
vaskehus, der svares, at når der kan arrangeres arbejdsdage, er der planer 
for at lave et overdækket område der, til parkering af motorcykler og cykler.  

Søren spørger, om der er nyt om kommunens planer om lovliggørelse af 
vores huse. Bestyrelsen har ikke hørt mere fra Københavns kommune, men 
vi ved, at der er udtaget 2 haveforeninger som pilotprojekt, hvor HF 
Strandbo er et af dem.  

Hasse takker for god ro og orden på mødet.  

	

	


