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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 9. september 2020  
 

Kære Alle  

  

Generalforsamling den 12. september 2020 kl. 10.00 i Tjørnehøj Hallen  

Afvikles som tidligere udmeldt og foreningen har fået mulighed for vederlagsfrit at låne 

Brøndbyvester skoles overbygnings hal, så mød gerne op i Tjørnehøj Hallen til kl. 10.00. Tjørnehøj 

Hallen ligger på Tornehøj nr. 3, 2605 Brøndby (i forbindelse med Brøndbyvester 

Skole/Tjørnehøjskolen. 

 

Da mere end halvdelen af vores medlemmer ikke har reageret på vores opfordring om at melde retur 

vedr. deltagelse, valgte bestyrelsen denne løsning med hallen.  Hvis flere end de allerede tilmeldte 

medlemmer møder op, kan vi nemlig ikke være i fælleshuset, uagtet om der kun vil møde én op fra 

hver have.  

 

Borde / stole opstilling på dagen vil naturligvis følge sundhedsstyrelsens retningslinjer med afstand. 

Bestyrelsen medbringer sprit, håndsæbe, engangshåndklæder og sikrer at alle dørhåndtag mv er 

sprittet af inden generalforsamlingen. Bestyrelsen medbringer også kaffe og lidt koldt at drikke til 

salg.  

 

Her er et link til alle former for offentlig transport til hallen.  
https://moovitapp.com/index/da/offentlig_transport-Tj%C3%B8rneh%C3%B8jhallen-Danmark-

site_18704586-2965 
 

Vejnavn 

I forlængelse af sidste nyhedsbrev er der kommet indsigelser til vejnavn fra 5 haver fra en rotunde. 

Forslaget fra dem var, at foreningen fik en af følgende adresser: 

Brøndby Haveby afd 4 nr. 1-105 eller Brøndbyernes Haveby Afd. 4 nr. 1 – 105. Derved kan alle 

havelodsnumre bevares.  

 

Bestyrelsen har efterfølgende valgt at læne sig op ad ønsker og vejledninger fra kommunen, flere 

redningstjenester og andre aktører vi har været i kontakt med. Derfor retter vi nu en henvendelse til 

kommunen for en afslutningsvis afklaring af etablering af husnummer 105, nemlig til fælleshuset. 

Derefter vil der blive søgt om følgende adresse: 

 

Brøndbyernes Haveby Afd. 4  

Stjenestien (og jeres havelodsnummer) 

2605 Brøndby. 

 

Ansøgningen sender vi til by- og miljøområdet i løbet af efteråret / vinteren, med håbet om, at de 

godkendelser foreningen skal have for et etablere adressen, inklusive den kommunale godkendelse, er 

faldet på plads til foråret. I den mellemliggende periode indhentes data på de krav til standarder for, 

og priser på, nye vejskilte.  
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Ekstern Petanque turnering – årets dyst.  

Der er tilmeldt 5 hold fra vores naboforeninger. 

Sædvanen tro er der en øl / vand på bestyrelsens regning til dem fra afdeling 4, der kommer og 

hepper på Ivan og Jørgen.  

 

I baren står Karin, Inge-Merete, Hanne-Lise og Hanne som sælger: 

• Kaffe – kage   10,00 kr. (så længe lager haves af kagen)  

• Toast    10,00 kr.  (så længe lager haves) 

• Øl    10,00 kr.    

• Alkoholfri øl         10,00 kr. 

• Sodavand              10.00 kr.  

• Kildevand              10.00 kr. 

 

Arrangementsudvalg. 

Her er et nyt udvalg, bestående af frivillige, der har meldt sig til at afvikle forskellige sociale tiltag i 

næste sæson og der er mange spændene forslag på bedding.   

 

Sæt derfor gerne kryds i kalenderen den første tirsdag i hver måned til tirsdagscafe – i månederne 

april – til og med oktober 2021.  

 

Der er allerede nu en masse spændene forslag til hygge på disse tirsdage, hvor også grillen tændes. 

Mere om alle aktiviteterne meldes ud på et senere tidspunkt, men følgende har bestyrelsen allerede 

opsnappet lidt om et par af ideerne, fx Bagedyst – Tøjbytte – Brætspil – Fodboldturnering – Kortspil 

– Skak – Strikkerier – Dart – Foredrag og det der nu opstår i kølvandet af, at man mødes på tværs og 

hygger sig.   

 

Derudover – Sæt også disse kryds i kalenderen, således vi alle bakker arrangementsudvalget op: 

• Lørdag den 8. maj 2021, Loppemarked mellem kl. 10.00 og 15.00, hvor cafeen vil holde åbent 

fra kl. 09.30 til kl. 17.00 (cirka tider)  

• Onsdag den 23. juni 2021, Skt. Hans hygge med underholdning og børneaktiviteter. Tidspunkt 

følger.  

• Lørdag den 21. august 2021, Høstfest med bar, musik og medbragt mad. Tidspunkt og mere 

info følger.  

 

Tag nu rigtig godt imod Anne - have 63, Karin – have 59 og Inge-Merete - have 83 som vores nye 

arrangementsudvalg – damerne er klar til at smøge ærmerne op, siger de og prøve at skabe rammer 

for hygge og nye traditioner i foreningen. Anne og Karin er tovholdere.   

 

Har du som medlem allerede nu lyst til, på en af de nævnt datoer, at hjælpe udvalget, så kontakt 

gerne Anne eller Karin, allerede nu.  

 

 

Standerstrygning  

Flaget for denne sæson tages sidste gang den 27. september kl. 10.00 og bagefter vil der være lidt 

morgenmad i fælleshuset.  
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Kl. 10.00 mødes vi ved flagstangen  

kl. 10.15 let morgenmad 

kl. 11.00 foredrag med en indbrudskonsulent fra Nabohjælp  https://nabohjaelp.botrygt.dk/ 

kl. 12.00 medlemsmøde hvor der er en mulighed for at drøfte stort og småt.  

 

Tak til Steen fra have 82 for initiativet Nabohjælp.  

 

Efter morgenmaden kan der købes fra indholdet i køleskabet.  

 

      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. 

 

Arrangementsudvalg 

Karin Winding 6169 7760                           Anne Fransiska Serup 2233 0109         Inge-Merete Pedersen  

 

Mail til arrangementsudvalget:   festudvalget@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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