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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 5. april 2020  
 

Kære Alle  
 

Hermed lidt nyt til jer alle, afledt af corona situationen i landet…..      Desværre ikke de meste 

opmuntrende udmeldinger i dette nyhedsbrev.  
 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen søndag den 26. april er aflyst og en ny kan først berammes når regeringen åbner 

op for muligheden for at mødes i større forsamlinger. Materialet til brug for generalforsamlingen 

deles rundt i haverne den 18. / 19. april og dette materiale vil naturligvis også danne grundlag for den 

kommende generalforsamling, hvornår det end måtte blive. Materialet genudsendes derfor ikke når 

der indkaldes til generalforsamling på en ny dato.  
 

Bestyrelsen og administration  

Fortsætter som et forretningsudvalg med forventning til, at vi kan arbejde ud fra det fremsendte 

regnskab og budget, frem til der endeligt kan berammes en generalforsamling.  
 

Formanden har lige nu fuldmagt fra den øvrige bestyrelse til at være ene godkender af bilag i banken. 

I samme periode har bestyrelsen valgt at udvide aftalen med Axcel Revision således, at det er Helge 

der bogfører og laver regnskab for foreningen frem til og med august, hvor vi kan håbe på muligheden 

for at få gennemført vores ordinære generalforsamling  
 

Medlemmernes data – vigtigt  

Tiden er vist kommet til at der samles op på alle medlemmernes folkeregisteradresser, telefonnumre 

og mailadresser, for det ser ud til, at der er en del nye både mobilnumre og mailadresser i omløb. 

Derfor bedes I alle sende foreningen en mail eller en seddel i vores postkasse, med følgende 

oplysninger: 

• Havelods nummer  

• Navn på lejer / lejere (også lejer nr. 2)  

• Folkeregisteradresse + postnummer  

• Telefonnumre (og/eller de mobile numre) 

• Mailadresser  

Denne information skal være foreningen i hænde senest den 1. maj 2020.  Modtager foreningen ikke 

oplysningerne, vil vi ikke fremadrettet kunne sende information til jer medlemmer der undlader at 

efterkomme denne anmodning. Og undladelsen fritager selvfølgelig ikke nogen af jer for ansvar for at 

opfylde de eventuelle krav og deadlines vi normalt kommunikerer ud på mail, via nyhedsbrev og 

lignende. På forhånd tak for jeres forståelse.   
 

Udlejning af fælleshuset  

Al udlejning af fælleshuset er annulleret og det er selvfølgelig med stor beklagelse at mærkedage 

skal aflyses og ikke kan fejres i foreningens fælleshus      Der vil ikke kunne laves nogen 

arrangementer i fælleshuset over sommeren, med mindre regeringen kommer med nye meldinger om 

bl.a. forsamlinger og deres antal.  
 

Byggebehandling og udvalget.  

Byggebehandling er sat på vågeblus, men det er altid muligt at kontakte byggeudvalget på denne mail: 
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Byggeri@broendbyhavebyafd4.dk. Byggeudvalget er dog klar til at svare på henvendelser på mail og 

telefon, så hold jer ikke tilbage med at kontakte dem – skal folkene fra udvalget møde op fysisk, så 

skal det aftales på forhånd. Men intet er umuligt, selv i disse coronatider. Byggeudvalget og 

bestyrelsen henstiller dog til, at ny-, til- eller ombygning stilles i bero indtil videre, i det omfang 

projektet ikke er specielt presserende. 
 

Vurdering og udvalget 

Der vurderes som udgangspunkt ingen huse før covid 19 krisen er drevet over – dog kan der altid 

opstå situationer hvor en vurdering kan være påkrævet og så er udvalget til at tale med.  
 

Som situationen er nu, er der kun to vurderingsfolk i vores kreds, frem til generalforsamlingen, så vi 

skal ud og låne gode vurderingsfok i vores nabo afdelinger, men dette gøres gerne i en force majeure 

situation. 
 

Præmiehaver & Loppemarked 

Er normalt en hyggelig tradition, hvor tre af foreningens haver modtager en erkendtlighed for de 

flotteste haver – denne hyggelige tradition droppes i 2020.      Det loppemarked som bestyrelsen 

berammede til den 2. august aflyses desværre også       
 

Fællesarbejde  

Vi havde jo som sædvanlig planlagt en masse fælles opgaver i løbet af sæsonen, siger Fællesudvalget. 

Nu er grundlaget så skredet en smule, alt den stund, at de første par planlagte fællesarbejder bliver 

ramt af forsamlingsforbuddet – sikkert et par dage mere, senere. 
 

Fællesudvalget har derfor tænkt på følgende mulighed: Udvalget lægger en pulje arbejdsopgaver op, 

ordentligt beskrevet og I medlemmer kan så melde jer på til at løse disse opgaver, inden for en given 

tidsfrist. På den måde kan vi få gennemført nogle af sæsonens nødvendige arbejder herude og I kan 

få et kryds for udført fællesarbejde. Så må vi hen ad vejen vurdere, om omstændighederne gør, at 

sæsonen kun skal indeholde et enkelt kryds eller vi kan fastholde to krydser som sædvanligt. 
 

I hører nærmere direkte fra Fællesudvalget, når de har listet arbejdsopgaver og beskrivelser op. 
 

Affaldshåndtering  

Det nedenstående i kursiv skrev vi som en henstilling i nyhedsbrevet for februar 2020 og nu bliver vi 

desværre nødt til at skrive om emnet igen: 
 

”Sorter nu for Guds, kommunens og foreningens skyld jeres hverdagsaffald grundigt. Sortering er 

kommet for at blive, lige som Internettet. Brøndby Kommune foretager jævnligt stikprøver for at 

teste vores evne til at sortere korrekt – altså så pap, plastik (både blød og hård) og metal skal i 

containerne ved siden af grøntgården, hvor der også står kommunale beholdere til glas og papir.  
 

Organisk affald (køkkenaffald fra frugt, grøntsager, fugl, fisk og dyr) skal i de små grønne beholdere 

der står ved hver affaldscontainer på stierne – og disse store affaldscontainere må kun bruges til 

restaffald, der ikke kan sorteres som ovenfor skrevet. Det er specielt den sidste type affald, 

restaffaldet, som kommunen kigger på, for der kan ikke være meget tilbage, efter en korrekt 

sortering. Sorterer vi ikke efter de udmeldte krav, vil foreningen modtage opkrævninger på gebyr for 

manglende affaldssortering.” 
 

Hvor er det ærgerligt og hvor er det dårlig stil at nogle medlemmer er total ligeglade med den 

tidligere henstilling og fortsat bare smider alt muligt blandet affald, (pap, blade, metal og plastic) i 

beholderen på stierne – disse store containere/affaldsbeholdere er kun til restaffald.  
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Det kræver næppe en udvidet studentereksamen at forstå dette simple budskab. 

 

”Affaldspolitiet” har været på inspektion og vi er ved at indkredse de rotunder, hvor disse ignoranter 

bor. Medlemmer der åbenlyst er ligeglade med, at vi andre evt. skal betale til kommunen, når de 

manuelt skal sortere affaldet. Det er hverken smart eller sejt at være et affaldssvin, det er dumt og 

det er mangel på respekt for det fællesskab man har valgt at være del af, ved at have kolonihave i 

afdeling 4.  

 

Der er i øvrigt fine vejledninger på foreningens hjemmeside, samt på Brøndby Kommunes hjemmeside, 

omkring affaldssortering.   

 
      Vi ses derude. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT-INFORMATIONER 

 

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 Lena Andersen        Hanne-Lise Schmidt    

                            Ken Hansen  

 

Mail til bestyrelsen:  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Hanne, som er formand, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe os på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonerne bliver besvaret. 

 

Vurderingsudvalget 

Jan Ludvigsen 2016 3669                      Inge-Merete Pedersen               

 

Mail til vurderingsudvalget:   vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Jan, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe ham på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Fællesudvalget 

Michael Christiansen 5383 6864              Jørgen Lytken                      John Kejser 

 

Mail til fællesudvalget                              faelles@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med en fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at 

træffe dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Byggeudvalg 

Lise Berg Hansen 3114 4456                    Hans Erik Steengaard         Michael Christiansen  

 

Mail til byggeudvalget:   bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Lise, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe hende på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Leje af fælleshuset 

Pia og Asger Hansen / Nielsen 2233 4992  

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside: https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/ 

Alternativt kan der mailes til følgende mail: udlejning@broendbyhavebyafd4.dk     

mailto:bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:vurdering@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:faelles@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk
https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/
mailto:udlejning@broendbyhavebyafd4.dk

