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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 6. juni 2020  
 

Kære Alle  
 

Hermed atter (godt og skidt) nyt fra bestyrelsen, til alle jer derude         
 

Fra bestyrelsens hverdag.  

Bestyrelsen har mødtes et par gange til bestyrelsesmøder – vi har holdt afstand ved at sidde under 

halvtaget i fælleshuset ved hvert sit bord. Der er arbejdet med at få lavet et årshjul for 

foreningens hverdag – der arbejdes også med at lave en pengestrømsanalyse samt fortsat 

journalisering af foreningens dokumenter.  
 

At indhente medlemsdata/oplysninger har været en yderst langsommelig proces – nogle havelodder 

har vi måtte rykke flere gang for data og i skrivende stund er der stadig medlemmer der ikke har 

afleveret de få oplysninger vi har bedt om. De medlemmer der mangler at aflevere data/oplysninger, 

vil ikke fremover modtage information fra bestyrelsen på mail eller i postkassen. Det er nu op til 

disse få medlemmer, selv at finde information fra foreningen på enten hjemmesiden eller Facebook. 

Alternativet er naturligvis at få leveret de manglende oplysninger, vi har rykket for i månedsvis, til 

foreningen.  
 

Vi har brugt noget tid på at undersøge hvorledes reglerne er, for at foreningen kan få gjort stiernes 

navne til officielle vejnavne. Ved at navnene bliver officielle, er det nemmere at få leveret varer, at 

rekvirere hjælp fra ambulancer, bestille taxaer og lign. Udfordringen er, at vi ikke kan benytte 

navnet Venusstien, idet der er et tilsvarende vejnavn inden for en radius af 15 km.  Bestyrelsen 

tænker over, om vi så blot skal hedde Brøndby Haveby afd. 4 – og så det enkelte havenummer, som 

officiel adresse.  Vi arbejder videre med opgaven og I får fluks besked når vi lander et forslag til en 

officiel adresse.  
 

Byggeudvalget. 

Der har været en ændring i personsammensætningen, idet Lise fra have 39 er trådt ud af udvalget og 

Johnny fra have 79 er trådt ind. Da udvalget er direkte nedsat af bestyrelsen, er det ikke bestemt i 

foreningens love, at der nødvendigvis skal sidde en repræsentant fra bestyrelsen i udvalget. 

Kontaktperson fra bestyrelsen til byggeudvalget er i øvrigt fremover Ken fra have 80.  
 

Generalforsamling. 

Som det ser ud lige nu, kan vi igen forsamles i større grupper sidst på sommeren, så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen ved den 12. september – sæt en del af dagen af, da vi tænker på at arrangere lidt 

spisning og hyggemusik efter generalforsamlingen.  Mere meldes ud, når næste del-åbning af 

samfundet meldes ud.  
 

Fælleshuset. 

Står lyst, skarpt og i topform, med ny belysning på væggene, ny udsmykning og nogle få nye ” gamle 

møbler”.  Der er ryddet op i glas, bestik, potter pander og indkøbt nye serveringsfade, bakker og 

lækre spækbrædder. Der er fremover service, stole og borde til 60 personer, som er det maksimale 

antal personer som huset kan rumme ved udlejning – Tak for indsatsen, Pia og Asger.       

 

Mette og Søren (lyder som min læsebog i første klasse) melder snart vilkårene ud for, at vi kan  
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samles i større grupper – formentlig grupper af op til 50 personer. Det åbner mulighed for at leje 

fælleshuset ud igen til foreningens medlemmer. De max. 50 personer er inkl. personale og evt. 

musikere og de nøjagtige vilkår/restriktioner venter vi fortsat på at se. 
 

Ved lejemålets indgåelse skriver lejer i øvrigt under på at retningslinjer, udstukket af 

sundhedsmyndighederne og regeringen, overholdes. Det vil også påhvile lejer at overholde 

retningslinjerne for rengøring, der evt. ændres og strammes op, når vi kender forsamlingsvilkårene.  
 

De lejeaftaler der tidligere på sæsonen blev indgået, kan altså nu gennemføres med op til 50 

personer, hvis de medlemmer der havde booket fælleshuset, fortsat er interesserede. Aftalerne skal 

for god ordens skyld bekræftes i dialog med Asger og Pia.  
 

En lejeperiode går fra fredag eftermiddag til og med søndag, senest kl. 18.00. Ønskes lejeperioden 

udvidet, skal der betales dagsleje for hver dag, man ønsker lejemålet udvidet.  
 

Hastighed på stierne, trailer og gæsteparkering. 

Løbende bliver bestyrelsen gjort opmærksom på, at der nu og da køres for stærkt på stierne, til 

trods for at der i vores ordensregler henstilles til kørsel med max. 20 km/t.   
 

Der er også kommet forslag til, at vi etablerer vejbump, således hastigheden sænkes. At etablere 

vejbump er dog ikke noget man bare lige gør – det kræver god planlægning, indhentning af tilbud, 

ansøgning om tilladelser og samt naturligvis økonomi. Skulle der være medlemmer, der vil sidde med i 

en arbejdsgruppe der kan arbejde videre med nogle forslag til en hastighedsbegrænsning, så send 

gerne et par ord til bestyrelsen…… 
 

I øvrigt: Når der inviteres flere gæster i rotunderne, så udvis venligst godt naboskab og bed jeres 

gæster om at parkere ved gæsteparkeringen, således rotunderne ikke oversvømmes af biler og 

således der ikke parkeres på græsarealerne.  
 

Der er indkøbt nye retningsangivende skilte til gæsteparkering og et nyt skilt med legende børn 

skiltene sættes op i nær fremtid, så det burde ikke falde nogen svært af finde gæsteparkeringen.  
 

Affaldshåndtering – igen.      

Bestyrelsen kan godt blive trist og arrig over, at det kan være så svært for nogle medlemmer at 

respektere at foreningen er underlagt obligatorisk affaldssortering af kommunen. Der hvor 

bestyrelsen bliver trist og arrig er, når vi hver uge skal bruge mængder af tid på at forklare om 

reglerne for affaldshåndtering. Man kan virkelig undres over, hvad der kommes i beholderne på 

stierne og i beholderne på standpladsen med plast-, pap-, metal- og porcelænsbeholderne.   
 

At vi herudover kæmper med et noget dysfunktionelt firma til at foretage affalds- og 

storskraldstømningerne, en kommune der ikke kender de aftaler de selv har indgået samt en 

ligegyldighed fra brugernes side overfor almindelig omtanke når affaldsbeholderne bliver benyttet, 

gør ikke hverdagen nemmere. Vi arbejder ihærdigt på at få sat samarbejdet mellem os, kommunen og 

Remondis på skinner og at vi får tømt vores grøntgård og affaldsbeholdere til de udmeldte tider – 

samt får defineret nøjagtigt hvilke retningslinjer der er for hvad der kan sættes ud samt selve 

afhentningen af storskrald. 
 

Skribenten trøster sig en smule med, at det ikke kun er i vores afdeling, at affaldssortering er et 

stort problem.  Det er det også i de øvrige afdelinger i havebyen. Og vi er opmærksomme på, at det 

også kan være udefrakommende der læsser af i vores beholdere, men og der er et men - der er 

desværre også medlemmer i afdeling 4, der lader hånt om ideen om sortering, almindelig omtanke ved 
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aflæsning af affald eller længden og tyngden på grønt der lægges i grøntgården. Husk i øvrigt også, 

at har I en gartner til at ordne jeres have eller klippe jeres hæk, så skal det grønne afklip køres på 

genbrugen, ikke lægges i grøntgården! 

 

Det var så et nødvendigt suk, for hverken bestyrelsen eller udvalgene er ansat som viceværter. Det 

ender nemlig altid med, at det er bestemte (ansvarlige) personer fra udvalg eller bestyrelse, der 

samler sammen og rydder op efter de medlemmer, der fortsat ikke forstår at fx lågene på alle 

affaldsbeholdere, uanset indhold, skal kunne lukke helt i – helt i.  Ellers bliver affaldsbeholderne 

nemlig ikke tømt.  

 

Derfor: Tænk nu på andre end dig selv, kære medlem. Vi ved godt, at det ikke er spor moderne at 

tænke på sine medmennesker, men her hos os i afdeling 4 er det ganske enkelt et krav, at du evner 

den kunst også. Tøv for resten heller ikke med at gøre en indsats, når du møder affald på din vej 

rundt i afdelingen. Saml det op. Har I en trailer i rotunden, så kør jeres affald på genbrugen, og 

tilbyd gerne at tage din nabos affald med.   

 

      Vi ses derude. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

Michael Christiansen 5383 6864               Hans Erik Steengaard         Johnny Schmidt  

 

Mail til byggeudvalget:   byggeri@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med nogen, 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. 

 

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     
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