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Nyheder og information          15. årgang - marts 2021  
 

Kære Alle. 

 

Så skal vi forhåbentlig snart ses igen. Bestyrelsen har valgt at lave en kalender for hele den 

kommende sæson, ud fra at ”samfundet” åbnes og vi igen må mødes i større grupper.  Skulle 

der mod forventninger opstå flere restriktioner fra regeringen, melder vi straks 

konsekvenserne ud.  

 

Fællesarbejde - dagrenovation – affaldshåndtering  

Fællesudvalget melder ud hvad der skal laves på det første fællesarbejde den 27. marts, når 

vi kommer tættere på datoen. Dog kan vi løfte sløret for, at alle affaldsbeholdere skal køres 

ud på dagen.  

 

Affaldsnet, er nogle fine net vi har modtaget fra kommunen, som kan rumme flasker / aviser / 

pap og plast i hverdagen og som nemt kan transporteres til affaldscontainerne, når det skal 

tømmes for indhold. Nettene kan hentes den 27. marts ved fællesarbejdet eller ved 

standerstrygning den 28. marts. Der er et net pr. have og det er medlemmernes eget ansvar at 

få det hentet.  

 

Standerstrygning  

Skal vi ikke satse på, at vi traditionen tro kan sætte flaget, i år den 28. marts kl. 10.00. 

Bestyrelsen er vært med lidt kaffe og morgenbrød i fælleshuset når flaget atter vejrer fra 

flagstangen. Arrangementet forventes at vare 1,5 time. Der vil være mulighed for at købe 

sodavand eller en øl.  

 

Fælleshuset  

Der er allerede tryk på ønskerne om lån af fælleshuset og med dette nyhedsbrev vedhæftes 

2021-retningslinjerne for udlån. Husk, at ønsker du at benytte fælleshuset over en weekend 

(fredag/lørdag/søndag), skal alle datoer bookes.  

 

Arrangementsudvalg  

Er måske mere et aktivitetsudvalg      . Samme udvalg har taget initiativ til at lave nogle 

tirsdagscafeer i fælleshuset. Målet er, at der gennem sæsonen vil være forskellige hyggelige 

tiltag og udvalget er åbne for gode ideer. Kontaktinfo nederst på nyhedsbrevet.  

 

Beskrivelse af de forskellige initiativer for hver tirsdagscafe meldes ud i god tid i både 

Nyhedsbreve og på Facebook.  

 

Gruppen tog sidste efterår initiativ til en gå-gruppe og det var et super initiativ, med nogle 

gode lange gåture, hvor der også undervejs blev talt og grinet.  Initiativet fortsætter i 2021. 
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Datoer og tider meldes ud på Facebook. I den vedhæftede kalender kan datoer for 

tirsdagscafeerne findes.  

  

Vejnavn 

Vejnavnet Stjernestien er godkendt som officielt navn til begge stier, alle haver beholder 

deres havenummer og fælleshuset får nummer 105 - nu venter vi på vejskilte som udarbejdes 

i samarbejde med Brøndby Kommune samt at vejnavnet leveres til diverse databaser.   

 

Er der nogen af jer der skal bestille varer, taxa eller lignende, er det fortsat den gamle adresse 

der skal benyttes, indtil bestyrelsen giver besked om, at I kan bruge den nye.  

 

Generalforsamling 2021  

Er berammet til lørdag den 24. april med start kl. 10.00. Har du forslag til GF så send dem 

gerne nu, ikke mindst hvis der er økonomi forbundet med forslaget.  

 

Er der medlemmer der brænder for at gøre en forskel og er friske på en tjans i bestyrelsen, 

så giv allerede nu et praj til den nuværende bestyrelse – alternativt ligger der på foreningens 

hjemmeside en ”Vejledning for Bestyrelser”, der kan give en rettesnor om hvad der kræves og 

forventes af et bestyrelsesmedlem. Vejledningen er udarbejdet af Kolonihaveforbundet og 

ligger under nyheder på hjemmesiden.  

 

      Vi ses snart derude.   
 

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

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 Lena Andersen            

                            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 telefonen 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  

 

mailto:bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk
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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  

Har I brug for at tale med Pia eller Asger, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe dem på. 

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside:  

https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/ 
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