
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i
Haveforeningen Trillegården
Den 28. april 2022 kl. 19.00 i Remisen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000
Aarhus C - HUSK tilmelding senest mandag den 25. april 2022!

Der serveres lidt øl, vand, kaffe og kage.

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har
ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

1) Valg af referent

2) Valg af dirigent
Validering af indkaldelse og dagsorden

3) Beretning v/bestyrelsen

4) Årsregnskab med evt. revisorberetning

5) Indkomne forslag
4 forslag

6) Godkendelse af budget
- Herunder gebyrer og kontingenter

7) Valg af formand/kasserer
- Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2023
- Kasserer Tina , Elmevej er på valg i 2024

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Fung. Næstformand Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2024
- Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2022, modtager ikke genvalg
- Kirstine, Lindevej 5 er på valg i 2023
- 1. Suppleant er på valg for ét år
- 2. Suppleant er på valg for ét år

9) Valg af 2 revisorer (for 2 år) og 2 suppleanter (for 2 år)
- Revisor Anders , Pilevej 73 er på valg i 2023 for en toårig periode
- Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2022 for en toårig periode

10) Valg af vurderingsudvalg og suppleant
- Vurderingsudvalg

Brian er på valg i 2024.
Lars er på valg i 2022. modtager genvalg.
Gert er på valg i 2023.

- 1. Suppleant er på valg for ét år.
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11) Evt.
- Flagmand
- Fanebærer

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!! Medbring selv dagsorden og bilag.
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Vandmålere
Forslag 1.A

Bestyrelsen foreslår at vi får udskiftet vores vandure til elektroniske vandure der:
- har en lang holdbarhed da der ikke er mekanik i dem (op mod 16 år i drift)
- er beregnet til at kunne stå under vand
- kan opdage lækager med ultralyd
- kan fjernaflæses

Det vil koste kr. 1.550 pr. have at få skiftet til elektronisk måler. (udskiftningen til et
mekanisk vandur koster jvf. erfaring fra tidligere udskiftninger omkring kr. 300 mindre,
men skal til gengæld skiftes oftere - udskiftningen kan vi ikke undgå så spørgsmålet
er om vi vil betale kr. 300 mere for et næsten dobbelt så langt udskiftningsinterval).

Afstemning: Ønsker du at vi i foreningen udskifter vandmålerne til elektroniske
vandmålere til kr. 1.550 pr have?

Forslag 1.B

For at udnytte det fulde potentiale i de elektroniske målere - herunder lækagekontrol
og fjernaflæsning - vil der for foreningen være en ekstra omkostning på kr. 60.000.

Det svarer til kr. 550 pr. have.
I alt kr. pr. have 2.100. inkl. måleren for ‘den fulde pakke’.

Afstemning: Ønsker du at vi i haveforeningen etablerer og udnytter de elektroniske
måleres potentiale for lækagekontrol og fjernaflæsning til kr. 550 pr. have?

Forslag 1.C
Vi foreslår at vi finansierer omkostningen ved udskiftningen af vandurene ved at
modregne af de for meget indbetalte kloakpenge (i alt kr. 3.100 pr. have).
- Således vil ingen skulle have penge op af lommen.

Afstemning: Ønsker du at vi i haveforeningen modregner udskiftningen af vandurene
fra de for meget indbetalte kloakpenge?

Begrundelse:

Vores mekaniske vandure skal i løbet af en treårig periode udskiftes for at vi kan
være sikre på at de fortsat viser korrekt. Der er normalt en lidt længere levetid på
disse mekaniske ure men grundet kloakeringen og de mange brud (og urenheder i
rørene som følge) samt det at flere af urene jævnligt står under vand (hvilket de ikke
er beregnet til) gør at vi anbefales at køre med en udskiftningsfrekvens lidt under det
“normale”.
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Vi har i princippet ikke en jordisk chance for at lokalisere brud på vandledningerne.
De elektroniske vandure ‘snakker sammen’ og kan derfor fortælle, hvor på
ledningssystemet der er en lækage.

Forslaget kræver jvf vores vedtægter om ekstraordinært indskud 2/3 af
medlemmernes deltagelse på generalforsamlingen, samt 2/3 flertal for forslaget.
Såfremt der ikke er 2/3 fremmøde men forslaget opnår 2/3 flertal kan forslaget
bringes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.
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Elmålere
Forslag 2.A

Bestyrelsen foreslår at alle haver i løbet af de næste fem år (2022 - 2026) får
etableret/udskiftet til nye digitale elmålere.

Begrundelse:
Der er fortsat afvigelser fra det aflæste til det faktisk forbrugte.
Der er fortsat problemer med at få aflæst hos alle medlemmerne.
Med nuværende udsving i elpriserne virker det rimeligt at kunne beregne forbrug op
imod den konkrete elpris for perioden så man betaler den korrekte pris pr kwh når
man bruger den. (I dag er vi nødt til at beregnet prisen som et gennemsnit over året).

Mulige forklaringer på afvigelserne (og der er sikkert flere):
- Der er flere af målerne i haverne der er mekaniske og som har både 30 og 40

år på bagen. Med tiden og slitagen opstår der større og større usikkerhed i
aflæsningerne.

- Periodisering - altså hvornår aflæses der - kan også være en årsag.
- Enkelte haver får ikke aflæst og forbruget skønnes.

Overvejelser:
- Først og fremmest ønsker vi at alle målere fremadrettet er ens for at lette

aflæsning/servicering m.v. I dag er der vel omkring 109 forskellige slags.
- Vi kunne foreslå at alle skal placere deres målere uden på husene så de kan

aflæses udefra. Konsekvensen for mange vil være relativt store omkostninger
til flytning af måler, godkendt udeskab og lign.

- Hvis etableringen af fjernaflæsning for vandet etableres kan samme system
bruges til fjernaflæsning af elmålerne.

- Vi tænker at starte med de haver der bygger nyt, alligevel skal have renoveret
deres eltavler, har meget gamle målere. Når ‘de værste’ er udskiftet kan vi så
tage veje eller områder samlet.

Afstemning: Skal alle haver i løbet af de næste fem år have udskiftet deres elmålere
til nye typegodkendte elektroniske målere jvf. specifikationer fra elleverandøren?
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Forslag 2.B

- Vi foreslår at foreningen varetager udskiftningerne i en fælles entreprise for at
sikre den billigste pris for den enkelte.

- Alle betaler hermed det samme beløb for udskiftningen uanset hvilken type
måler man har i forvejen.

- Vi foreslår at omkostningen bliver betalt over elregningen som en
afdragsordning.

Omkostningen vil ligge mellem kr. 1.600-2.700 pr. have. Over fem år
betyder det en årligt afgift på omkring kr. 450 pr. have.

- Vi foreslår at der foretages et ekstraordinært indskud på kr. 1.000 - fra
kloakpengene, der er indbetalt for meget - for at dække dette års indskud og
reducere de efterfølgende års afdrag med kr. 125 pr. år til kr. 325 pr. år.

Afstemning:
Ønsker du at udskiftningen af elmålerne sker i en fælles entreprise varetaget af
foreningen?

Afstemning:
Ønsker du at betalingen for elmålerne betales over elregningen som en
afdragsordning over de fem år?

Afstemning:
Ønsker du at der bruges kr. 1.000 fra de for meget indbetalte kloakpenge til dækning
af dette års afdrag samt nedbringelse af de efterfølgende års afdrag til kr. 325 pr. år?

Forslaget kræver jvf vores vedtægter om ekstraordinært indskud 2/3 af
medlemmernes deltagelse på generalforsamlingen, samt 2/3 flertal for forslaget.
Såfremt der ikke er 2/3 fremmøde men forslaget opnår 2/3 flertal kan forslaget
bringes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.
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Forslag 3

Forslag til kongressen omkring krav til vurderingsudvalgets deltagelse i
vurderingskurser.

Vi foreslår at vurderingsudvalg skal deltage i et vurderingskursus hvert tredje (eller
mere) år.

- Først og fremmest har det vist sig vanskeligt for (Aarhus-)kredsen at honorere
kurser med en tilstrækkelig høj frekvens til at vurderingsudvalgene i praksis
har kunne leve op til kravet.

- Det vurderes ikke fra vurderingsudvalgene at der er tilstrækkeligt nyt, som
ikke kan informeres om løbende pr. skrift.

- Hvert vurderingsudvalg skal som minimum bestå af tre personer. I vores
forening kører vi med rullende valg for en treårig periode for at sikre en
kontinuitet i udvalget og en konsolidering af viden. Med vores valgcyklus
virker det derfor også underligt at man i én valgperiode skal deltage i to
kurser mens man i den efterfølgende skal deltage i ét.

Konsekvenser
Sparet økonomi for foreningerne
Sparet økonomi for kredsene
Sparet ressourceforbrug for alle parter

Kommunikation
Øget fokus/krav til kommunikationen af nye regler til vurderingsudvalgene.

Afstemning: Haveforeningen Trillegården ønsker at reducere kravet af kurser til
vurderingsudvalgene til højest hvert tredje år.
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Forslag 4

Forslag til kongressen omkring reducering af administrative opgaver for den enkelte
forening.

Vi oplever i den enkelte forening at der er oparbejdet et voldsomt stort
administrationskrav i forhold til forbundet.
Vi ønsker derfor at forbundet skal arbejde for løsninger så al kolonihaverelateret data
kun skal vedligeholdes ét sted - i foreningernes systemer.

Vi foreslår at Forbundet arbejder for at reducere manuelle indtastninger for den
enkelte forening og konsoliderer data ved at sikre at information kun skal indtastes
én gang i den enkelte forening.

Vi ønsker IKKE at forbundet ligger inde med personhenførbare oplysninger.
Vi ser ingen grund til det og ønsker ikke at medlemmer er registreret i forbundet.

Vi bruger unødig lang tid på at vedligeholde adressekartoteker i flere systemer og
holde date opdateret som alligevel ikke skal bruges til noget - relevant.

Der er kun besparelser at hente rent økonomisk.
Der er kun ressourcer at spare for alle parter.
Der er en masse GDPR og sikkerhedsmæssige fordele ved det.

Der er ingen ulemper.

Afstemning: Haveforeningen Trillegården ønsker at fjerne medlemsregistreringen i
forbundet og generelt sikre at administrationskravet fra forbundet reduceres og
holdes på et absolut minimum.
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H/F Trillegården

KontoNr Tekst Budget 2022
El a conto 0

3050 Vand mv. i alt 0
3150 Jordleje mv. i alt 85.000
3250 Skatter mv. ialt, dækningsbidrag 15.000

Administration
3310 Porto 800
3320 Kontorartikler 7.000
3325 Regnskabsprogram 15.000
3330 Vederlag 31.300
3345 Mobil 4.000
3355 Giro/Bankgebyrer/Nets 10.000
3359 IT/web 16.000
3360 Annoncer 0
3369 Rådgivning 2.500
3395 I alt administration 86.600

Vedligeholdelse
3500 Renovation 56.000
3510 Elskabe 20.000

Fællesareal
3520 Container - haveaffalds- 20.000
3520 Fællesarbejdsdage 3.000
3520 Skiltning 5.000
3520 Vejbump/huller 10.000
3520 P-plads, Birkevej 0
3520 Anlæg - dræn, hæk, hegn m.v. 32.500
3520 Maskinpark, vedligehold 4.000
3520 Netværk 30.000
3520 Diverse 7.285

Fællesareal i alt 111.785
3525 Trailer 1.000
3558 I alt vedligeholdelse 188.785
3580 henlæggelser
3648 I alt kontingenter 60.000
3655 Forsikringer mv. ialt 20.000
3665 Revisor 500

Arrangementer
Præmiefest 10.000
Andre arr. 5.000
Voksenfest 10.000
Børnearr. henover året 10.000

3750 I alt arrangementer 35.000
3775 Gaver mv. i alt 2.000
3858 møder mv. i alt 20.000

Kloak 360.000

3975 UDGIFTER I ALT 872.885



Indtægter
1000 Haveleje 857.285
2000 Indmeldelsesgebyrer 3.000
2050 Vurderinger 4.000
2060 Venteliste 5.100
2500 Renter
2610 Trailer 2.000
2620 Maskinudlån 1.500

Indtægter i alt 872.885

Balance 0

Fra hensættelser

Total 0



Gebyrer og priser 2022
HF Trillegården

Venteliste gebyr pr. år 150
Optagelse som medlem 300
Salg af have 3200
For sent indbetaling af haveleje eller anden 
pligtig pengeydelse i lejeforholdet 100
Bod i forbindelse med misligeholdelse af haven 250
Udeblivelse fra fælles arbejdsdage 0
Byggesag (ikke salg) 1000
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