
 
 

 
 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling 18. januar 2022  

 
Der deltog 73 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Kloakering - se de 2 bilag fra Københavns Kommune nedenfor 
4. Nye Vandledninger 

Kommunen har oplyst, at der er mulighed for at man kan få lagt ny 
vandledninger i forbindelse med kloakeringen.  
Foreningen skal selv betale for etablering af de nye vandledninger. 

 

 
1. Valg af dirigent 

Ditte Petersen, Silkehalegangen 8 blev valgt. 
Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt ifølge 
foreningens vedtægter. Ditte konstateret også at generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
jævnfør vedtægterne § 10.7. 
 
Dirigenten bød velkommen til Karin A. Holm og Martin Kehlet Gross fra Københavns 
Kommune, Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Dirigenten meddelte at Karin og 
Martin først vil komme med en gennemgang af kommunens plan for kloakering, derefter vil 
de svare på spørgsmål fra forsamlingen. 

 
2. Valg af stemmetællere 

Susanne Petersen MU 14, Evy Elgsås MU 11, Andreas SK 5, Mikkel Stubgaard SI 4 og  
Jette Fuglesang MU 17 blev valgt. 
 
 

3. Kloakering – vil Haveforeningen Røde Mellemvej sige ja eller nej til at være med i den 
første pulje af kloakering.                
Karin og Martin KEID gennemgik Kommunens plan for kloakering af kolonihaver i 
Københavns Kommune.  
Se info-ark om kloakering, samt spørgsmål og svar. 
Derefter svarede Karin og Martin KEID på spørgsmål fra forsamlingen.  
En stor del handlede om økonomien for den enkelte havelejer og om hvornår vi skal betale. 
Vi skal betale når kloakeringen er færdig, og som der står 7.000 – 9.000 kr. årligt altid. 



Senest et år efter kloakeringen skal den enkelte havelejer være tilsluttet fra huset til 
stikledningen ved soklen. Det er et krav, og havelejeren skal selv betale for dette. 
 
Efter debat og spørgsmål blev det sat til skriftlig afstemning om Haveforeningen Røde 
Mellemvej siger ja eller nej til at være med i den første pulje af kloakering. 
Afstemning: 68 stemmer siger ja, og 4 stemmer siger nej. 
 
Konklusion: Haveforeningen Røde Mellemvej meddeler Københavns Kommune at vi gerne 
vil være med i den første pulje af kloakering af kolonihaver i kommunen. 
 
  

4. Nye vandledninger 
Skal bestyrelsen arbejde videre på at undersøge hvad det vil koste foreningen at få etableret 
nye vandledninger i forbindelse med kloakeringen. 
 
Formanden kommenterede bestyrelsens forslag med at de nuværende vandledninger ikke 
ligger frostfrit, og at de er gamle. Nogle steder ved vi heller ikke hvor de er. 
 
Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
 
Udenfor dagsorden oplyste formanden at vores ”Skraldemand” Kim Høybye ikke ønsker at 
forsætte, derfor opfordrede Dan til, at medlemmerne tænkte over om der var nogen som 
havde lyst til at overtage jobbet. 
 
 
Derefter afsluttes generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent og referent Ditte Petersen Formand Dan Bengtsson  


