
Brøndbyernes Haveby Afd. 4 
Mosebjergvej 12-14, 2605 Brøndby  www.broendbyhavebyafd4.dk 

 

1 

 

Nyheder og information          15. årgang - juni 2021  
 

Kære Alle. 

 

Lidt nyt fra bestyrelsen i tilfældig rækkefølge.       

 

Bestyrelsen, byggeudvalget og vurderingsudvalget har været på overarbejde, idet har været 

gennemført et salg og berammet yderligere 3 havesalg inden for den sidste måned.  Derudover er der 

flere haver, hvor der er ændret i lejesammensætningen med ændringer af lejeaftaler til følge.  

 

Bestyrelsen byder de nye medlemmer hjertelig velkommen.  

 

Generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00  

Afholdes i fælleshuset og efter div. Coronaregler – så bliv ikke overrasket hvis alle bordene evt. er 

fjernet under generalforsamling, det er jo ikke godt af vide hvilke regler der lige gælder den 20. juni.  

Alle der deltager i generalforsamlingen bedes medbringe gyldigt Corona pas, så vi eventuelt kan 

foretage stikprøvekontroller.  

 

Kom i god tid, da det tager tid at registrerer alle haver der møder op. Generalforsamlingen starter 

præcis kl. 10.00 og når kl. er 12.00 holdes der en pause på en lang times tid, idet der i pausen serveres 

pølser og andet godt fra en pølsevogn…. Der sælges øl, vand til billige priser fra baren i fælleshuset.  

 

Når du møder ind og bliver indskrevet til generalforsamlingen får du udleveret en billet (nummerbon) 

der skal afleveres i pølsevognen, så vi har nogenlunde styr på pølseudleveringen…. Kommer du ikke til 

generalforsamlingen er der ingen pølser.  

 

Repræsentantskab i Kredsen  

Mandag den 7. juni kl. 18.30 er der repræsentantskabsmøde i Kredsen – Mødet afholdes i afdeling 1’s 

fælleshus. Stort set alle medlemmer i kredsbestyrelsen er på valg. Er der et menigt medlem fra 

foreningen der gerne vil deltage i dette repræsentantskabsmøde, så meld ind på bestyrelsens mail, 

flere kan deltage, men kun to fra bestyrelsen har stemmeret.  

 

Instruktion til brug at hjertestarter og lidt førstehjælp  

Jacob Bossen fra have 38 har tilbudt at afholde et instruktionskursus i betjening af hjertestarteren 

og lidt førstehjælp den 15. juni 2021 det har været hans levebrød de sidste mange år, så er alle i gode 

hænder på kurserne.  

 

Der er planlagt to mini kurser på samme dag  

➢ første kursus er kl. 11.00 til kl. 13.00 med indlagt pauser  

➢ næste kursus er kl. 16.00 til kl. 18.00 med indlagte pauser.  

Der kan deltager 12 personer ad gangen på hvert kursus, så I bedes tilmelde jer på bestyrelsens mail, 

hvor I skal tilmelde jer med navn – havelods nummer samt tidspunktet hvor i ønsker at deltage.  
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Praktisk påklædning er en god ide på dagen. Tørsten kan slukkes med medbragt vand og bestyrelsen 

sørger for te/kaffe.    

 

Spændende hilsen fra aktivitetsudvalget. 

Skt. Hans.  

Aktivitetsudvalget inviterer til Skt. Hans hygge den 23. juni i og omkring fælleshuset. Der lægges op 

til råhygge med indlagte overraskelser. Der vil tilgå medlemmerne særskilt information vedr. Skt. 

Hans hyggen.  Så sæt aftenen af, hyggen starter kl. 20.00  

 
Tirsdagscafe den 6. juli kl. 18.30 til 20.30.  

Tirsdagscafeen den aften vil stå i motionens tegn, idet aktivitetsudvalget har indgået en aftale med 

Lars Juul fra FIF Petanque som kommer og viser sin kunnen ud i at trille med petanquekugler.  

Lars har lovet at undervise i gode fif og kunsten at spille petanque. Lars er 7 x dansk mester i 

petanque, så mød op og bliv inspireret.  Der vil være mulighed for at få slukket den værste tørst oven 

på de fysiske anstrengelser, idet der kan købes drikkevarer og en kop kaffe til billige penge.  

 

Affald og priser på affald i 2022  

Bestyrelsen arbejder på at kunne lave et foredrag, med en oplægsholder, omkring affald, sortering af 

samme, samt hvordan det indsamlede affald håndteres hos renovatøren/forbrændingen – mere om det, 

hvis vi kan få en aftale i hus med en oplægsholder.   

 

Prisen på affaldshåndtering vil stige betragtelig i 2022 på grund af regeringens udspil omkring øget 

sortering, I linket kan i se hvad vi kommer til at skulle betale for affaldshåndtering i 2022 – Bare så 

er alle advaret      Tjek sag nr. 525 i linket.  

https://dagsordener.brondby.dk/vis?id=6c065ef7-4888-4567-be87-aed746256dc1  

 

Rygter  

Er sjældent andet end rygter og det er kommet bestyrelsen for øre, at snakken går i nogle af vores 

rotunder om, at de enkelte havelodder snart bliver udlagt af kommunen/kolonihaveforbundet som 

helårshaver og med mulighed for at komme til at eje dem som fast ejendom. 

Dette rygte må stå for rygtesprederens regning, for det har absolut intet på sig. Der er ingen debat 

om eller politisk ønske/vilje til at havelodderne bliver have helårsstatus og dermed frigives til køb, med 

de omkostninger dette i øvrigt ville afføde til de enkelte havelodder. Så skulle den ged være barberet. 

 

Fællesudvalget 

Dagene med fællesarbejde er forløbet rigtigt fint og produktivt. Vi orienterer jer løbende om de 

kommende fællesarbejder. Husk i øvrigt, at det grenhegn der etableret på langs af bevoksningen ud 

mod Mosebjergvej gerne må fyldes op, hvis I har et par tynde stammer (max 10 cm i diameter) eller 

kraftige grene, som skal være skåret/klipper til, så de alene fylder i længden og ikke mere en 20 cm i 

bredden. Almindeligt grønt hører fortsat til på genbrugspladsen (større mængder) eller i små mængder 

i Grøntgården. 

 

      Vi ses derude.   
 

https://dagsordener.brondby.dk/vis?id=6c065ef7-4888-4567-be87-aed746256dc1
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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  

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 Steenberg         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. 

 

Aktivitetsudvalget  

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

Mail til aktivitetsudvalget:      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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