
Bestyrelsesberetning for de sidste 4 måneder.

Det var ikke her jeg regnede med at skulle stå da vi afsluttede generalforsamlingen sidste år. 

Sætningen ja det det er træls, men det lander altså på dit skrivebord er sagt rigtig mange gange 

de sidste måneder.

Det var en kaotisk situation vi skulle byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til. Det må 

jeg dog sige at de har håndteret rigtig fint og vi kom igennem det på en super god måde. 

Jeg havde glædet mig rigtig meget til at vi fik nogle flere ind og vi kunne organisere os på en 

bedre måde. 

SÅ derfor må en af de vigtigste ting være at fremhæve omkring de 4 måneder der er gået, at det 

har været en kæmpe styrke at få først Maja og Maiken ind og efterfølgende Flemming. For min 

part så oplevede jeg vi kom i mål med et stort oprydningsarbejde. 

Det har skabt noget ro for en tid. 

Så når der står bestyrelsesberetning så er det fordi formandsposten er ikke en beskyttet titel i 

vores haveforening. Formanden er intet uden et stærkt hold bag sig som man kan stole på.

 Vi har lavet nogle fodfejl og været for naive i nogle situationer, men det er her vi vokser med 

opgaven og fået sikret os at de fejl ikke kan opstå igen.

Jeg er smertelig bevidst om at i sidste ende er det formanden der står for skud og min røv der er 

sat i klaskehøjde, at jeg får mere ris end ros, men lige nøjagtig derfor er tillid, ærlighed, 

kommunikation og kompetencer til sine opgave Så utrolig vigtig for at en bestyrelse er homogen. 

Noget vi har brugt denne vinter på at arbejde rigtig meget med. Vi har brugt tiden på at se indad 

og klarlægge hvad en god bestyrelse for vores forening er. Vi vil gerne have det er nemt for jer 

medlemmer at forstå hvad der foregår i foreningen. I må jo ikke glemme at vi jo også bare er helt 

almindelige medlemmer der vil denne forening rigtig meget og gerne ser at vi kan forblive en god 

og sund forening.

Det har fyldt meget at få lavet nogle nye retningslinjer for hvad det vil sige at være 

bestyrelsesmedlem i vores forening og vi har lavet nogle interne tiltag så det bliver nemt at gå ind 

i bestyrelsen for eftertiden. 

Vi har jo igennem tiderne set mange forskellige uheldige ting ske både med vores økonomi, men 

også manglende informationer om vigtige nye regler vi skal følge. Det har vi nu fået skrevet ned 

så vi ikke oplever kæmpe forandringer ved et bestyrelsesskift. Det skal gerne være ens lige meget 

hvem der bestrider de forskellige poster i vores bestyrelser fremover.

 I vil senere i dag stemme om nogle nye vedtægter vi skal have vedlagt de vedtægter vi i forvejen 

har. 

Det er nogle vigtige punkter som er blevet krævet at vores bank så vi kan komme videre med det 

lån vi gerne skal have igennem.  De punkter betyder også noget for mig helt personligt. Det 

betyder at vi kan beskytte vores foreningspenge fra at forsvinde og vi kan stille med en sund 

økonomi. Vi har ikke råd til mere at det bliver håndteret dårligt og det var faktisk en af mine 

grunde til at gå ind i denne bestyrelse. 



Det var og er at, jeg vil have vi får styr på vores muligheder for at kunne forblive en forening, at vi 

ikke længere skal være usikre på hvad der skal ske med os efter 2029. Der ligger stadigvæk et 

stort stykke arbejde foran os som kommer til at kræve rigtig meget. Mest kræver det at vi virkelig 

er klare i vores kommunikation både internt i bestyrelsen, men også ud til alle medlemmer så i 

hele tiden ved hvad der foregår og så sandelig med banken og med Lindø. Vi er nød til at sende et 

klart signal om at vi er seriøse og det er sikkert at indgå aftaler med os.

Vi har haft kolonihaveteamet med til et af vores bestyrelsesmøder da vi havde et ønske om at 

være helt enige om at vi gør det der ønskes og at der ikke opstår misforståelser mellem os. Jeg er 

utrolig glad for det samarbejde, jeg sætter også pris på den altid hurtige hjælp formanden Jørgen 

fra havelod selskabet har givet mig efter jeg pludselig havnede i den her rolle. Det har været en 

rigtig god støtte. Ris og ros alt efter hvad jeg er kommet med.

Vi håber vi kan få gang i mange flere at de fælles arrangementer vi ”små” startede med 

nytårssuppen. Det var smadder hyggeligt og dejligt i gad komme og spise vores supper. Selvom 

min i den grad manglede salt. 

I var fantastiske i forbindelse med grøn dag. Det var en virkelig god dag og jeg må sige at det er 

vildt og se hvordan tilslutningen bare vokser. Alle der mødte op løftede deres opgave helt vildt 

godt og der kom nye ideer mens dagen skred frem. Det er jo vigtigt at slå fast denne dag er jo for 

os alle sammen. Jeg ved godt bestyrelsen sætter det i gang, men foreningen formes jo af de 

mennesker der bidrager til den og der skete virkelig noget den dag. 

Til sidst er jeg nød til at være ærlig og sige at det har været et par temmelig barske måneder og 

jeg har måtte stå i spidsen for opgaver af mindre sjov karakter og konflikter der har skullet 

italesættes og løses det vil i sikkert også opleve resultater af i dag. Sådan er det, det hører også 

med, men det har skygget lidt for forberedelsen af denne GF så sent som i går aftens var dem af 

os der havde tid samlet i 5 timer og fik styr på de sidste ting for at være sikker på vi ikke havde 

overset noget, jeg er ret sikker på at når vi er færdig i dag så skal jeg have en stor lur først på den 

ene side og så på den anden, men jeg håber I i dag vil gå herfra og være tilfredse med hvad I end 

når frem til og at vi kan få skudt 2022 sæsonen i gang med smil på læben. 


