
Jørgen Berthelsens Minde                                

Meddelelse nr. 1. 13-03-2018. Efter afholdt generalforsamling d. 17 februar, ser 

bestyrelsen således ud: 

Formand Inger Kløjgaard, Læsøgade 22, 1. th. 9000 Aalborg, have nr. 113 

Tlf. 28552127 mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk 

Næstformand Torben Olesen, Lyøgade 6, 1. tv. 9000 Aalborg, have nr. 22 

Tlf. 22409226. 

Kasserer René Otkjær, Tingvej 2A, 9230 Vestbjerg, have nr. 62  

Tlf. 61677606 Mail: jbmkasserer@gmail.com 

Bestyrelses medlemmer. 

Henning Bech. Østre Alle 81 st. tv 9000 Aalborg, have nr. 20, tlf. 28855059. 

Finn Lauritsen. Østerågade 3, 9000 Aalborg, have nr. 132, tlf. 41182919. 

Susanne Sørensen. Hennedal 55, 9220 Aalborg Øst, have nr. 17, tlf. 23848006. 

Claus Hansen, Abildgaardsvej 57, 9400 Nørresundby, have nr. 15, tel.21401116. 

Suppleanter. 

Brian Hansen, Sejrøgade 14 1. th. 9000 Aalborg, have nr. 29, tlf. 28308113. 

Johnni Butler, Tagens Vej 3, 9000 Aalborg, have nr. 68, tlf. 50655826. 

Pladsmand Knud Møller, have nr. 76. 

Forslag nr. 1. fra nr.76-77-79-83-88 D-99. foreslår at der laves chikaner på 

vejene, da der bliver kørt for stærkt. Svar, - der er sendt ansøgning af sted til 

Kommunen. 

1A.  De Døde Duer skal spilles om søndagen i stedet for om lørdagen. 

Generalforsamlingen bestemte at det var bestyrelsen der tog afgørelsen, og det 

blev så om søndagen der spilles. 
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2. Have 56 B. og 62 foreslog at det halve beløb af indkomne gebyrer/ indskud 

skulle sættes ind på en konto for nye vandledninger.  

Forslaget bortfaldt da forslags stillerne ikke var til stede. 

3. Joan Poulsen, have 11, foreslog at vi skulle have en regnskabs kyndig udefra, 

til at klare års regnskabet for JBM.   

Da hun ikke var til stede bortfaldt forslaget. 

4. Skal der laves et festudvalg til jubilæumsfesten 2019. 

 Det blev vedtaget, at der skal være en fra hver gade, man vælger vedkommende 

senest d.23 /6 og meddeler det til bestyrelsen. 

5. Gebyr for aflæsning ad vand, eller skal bestyrelsen selv aflæse dem alle mod 

et gebyr. 

 Det blev vedtaget at havelejerne skulle aflæse vandurerne inden en bestemt dag, 

oplyst af bestyrelsen, derefter er der gebyr 300 kr. for aflæsningen. 

6. Der må ikke parkeres trailere på P. pladserne, læbælterne forenden af hver 

gade må benyttes til at parkere alm. trailere/lukkede der skal være nr. plader på 

alle, alt andet skal væk. Blev vedtaget 

7. Læbælterne: Da kommunen kun slår græsset engang om året, skal vi så selv 

holde det, ud for hver have, eller skal Pladsmanden gøre det mod betaling.   

Det blev vedtaget at man selv slår græsset ude bagved. 

8. Havelågerne skal være åbne når vi går havesyn.                                                       

Det blev vedtaget at havelågerne skal være låst op, når vi går havesyn. 

9. Tilmelding til betalingsservice/NemKonto på haveleje, da der vil komme 

mindre omkostninger herpå fra banken.                                                                                     

Det blev vedtaget at man meldes til betalings service, dem som ingen pc har får 

stadig opkrævningen på post. 

10. Bestyrelsen foreslog at ved salg af haverne, skal der betales et gebyr, også 

kaldt papirpenge. Forslag på beløb er på 300 kr.pr. gang.                                        

Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer imod, det er sælgeren der skal betale de 

300 kr. 



11.Vurderingsudvalget vil gerne have hævet beløbet fra 450 kr. til 600 kr. pr. 

vurdering, grundet at der bruges meget tid på hver vurdering.  Ikke vedtaget. 

12. Pligtarbejde deles op sådan at det går på skift forslag til at gade 1 & 6 et år, 

gade 2 & 5 et andet år gade 3 & 4 et tredje år.  Ikke vedtaget.  

13. Bestyrelsen ønsker mere end havelejen, da de har meget ekstra arbejde, 

forslag:  vi vil mene måske 1000 kr. pr. b-medlem om året. Ikke vedtaget. 

14. Bestyrelsen ønsker tilskuddet til julefrokost sat op, da vi jo er 18 personer, vi 

syntes det skal hæves til det dobbelte.  Ikke vedtaget. 

 

Husk der åbnes for vandet d. 24 marts kl. 

10.00. 

Vi starter søndag d.15 april kl. 11-13 med at spille Døde duer, man 

kan spille på faste nr. så behøver man ikke at være der hver søndag. 

Nyheder og meddelelser bliver lagt på vores hjemmeside, de som 

ingen pc har får dem på post. 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 

Venlig hilsen, Bestyrelsen. 

 

 


