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Nyheder og information          15. årgang - maj 2021  
 

Kære Alle. 

 

Lidt nyt fra bestyrelsen i tilfældig rækkefølge.       

 

Generalforsamling den 20. juni 2021  

I og med forsamlingsforbuddet efter planerne ændres medio juni, til at man må være 100 personer 

indendørs, indkaldes hermed til generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 10.00 i fælleshuset. Husk at 

medbringe det materiale der tidligere er omdelt i postkasserne.  

 

Da det er en lang dagsorden, vil der være en pause mellem den ordinære og ekstraordinære 

generalforsamling. I pausen vil der være mulighed for at nyde en pølse fra en gammeldags pølsevogn, 

pølserne kan fortæres kvit og frit og der kan købes øl og vand i baren.  

 

Webmøde med medarbejdere fra Brøndby Kommune samt rottefængeren.   

Der har været afholdt webmøde med Brøndby Kommune og Brøndby foreningernes formænd. Et fint 

og konstruktivt møde, hvor vi var omkring byggeregler, snerydning, folkeregisteradresser, 

vedligeholdelse af foreningens arealer, affaldshåndtering og rotter.  

 

Rottefængeren har en opfordring til alle der har træterrasser. Opfordringen går på, at alle skal 

rottesikre deres træterrasser på samme måde som der skal rottesikres rundt om husene. Opfordringen 

er hermed givet videre med håbet om, at alle vil efterkomme rottefængerens anbefaling. 

 

På sensommeren afholdes der et fysisk møde mellem kommune og foreningerne – mødet indeholder en 

gåtur i området, således de kommunale medarbejdere, der er serviceorgan for kolonihaverne, ved 

selvsyn kan se og lære området at kende. Deltagere fra kommunen vil være direktøren, planchefen, en 

medarbejder fra affaldsområdet samt en jurist…. 

 

Vi er virkelig i fællesskab i Brøndby Haveby-foreningerne ved at få en god, positiv og konstruktiv dialog 

med kommunen        

 

Formandsnetværk. 

Formændene i alle Brøndby Haveby foreningerne, vil som udgangspunkt mødes ca. 1 x månedlig for en 

sludder og for at sparre med hinanden om bl.a. formandshvervet og de stigende krav der er forbundet 

med bestyrelsesarbejdet i øvrigt. Én gang årligt vil vi herudover indkalde til et 

”samarbejdsudvalgsmøde” hvor repræsentanter fra foreningernes eventuelle fagudvalg kan deltage.   

 

Hjertestarter - førstehjælpskursus og vejledning til betjening af hjertestarter. 

En hjertestarter er nu etableret i afdeling 4. Bestyrelsen har været ude og undersøge markedet, 

afdækket priser og se på muligheder for evt. at modtage en hjertestarter gratis.  

 

At erhverve sig en hjertestarter gratis. Dette er forbundet med en del arbejde og ingen garanti i 

sidste ende. Så bestyrelsen besluttede at vi købte en hjertestarter, gennem Hovedstadens Beredskab. 
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Vi har en serviceaftale på nød og panikudstyr i fælleshuset hos Hovedstadens Beredskab og har nu også 

inkluderet hjertestarteren i serviceaftalen. 

 

Hjertestarteren er placeret ved kontoret – gå endelig forbi og tjek ud, den er placeret i et solidt, 

klimasikret skab, nemlig med varme i.   

 

Vi er også så privilegerede, at Victoria fra have 10 er foreningen behjælpelig med at holde øje med 

starteren og hun vil, sammen med foreningen, få besked hvis hjertestarteren har været i brug. Stor 

tak til Victoria,       det er en kæmpe hjælp at du vil være fadder til vores hjertestarter.  

 

Der arbejdes på, sammen med et medlem af foreningen og aktivitetsudvalget, at få berammet nogle 

førstehjælpskurser igennem sommeren – mere om dette senere.  

 

Nye vejskilte og vejnavne: 

Det er Brøndby Kommune der har været os behjælpelige med at designe og fremstille vores nye 

vejskilte, der også kan ses i mørke…. De er placeret af kommunens folk og efter kommunens 

retningslinjer.  

 

Det skulle nu været slået igennem de fleste steder vores nye vejnavn – dog ikke på Google. Det kæmper 

vi med at få dem til at rette, både kommunen og bestyrelsen. Tinglysningen er også noget langsomme 

til at få rettet vores nye adresse, men også her er kommunen os behjælpelige.  Hos Hovedstadens 

Beredskab er adressen slået igennem og de har rettet på egne kort, så har nogen brug for en ambulance 

er det nu nok at oplyse følgende: Navn, Stjernestien nr. og 2506 Brøndby, så kan de finde os herude. 

 

Præmiehaver  

Kan vi desværre ikke nå at deltage i denne sommer, p.g.a. Corona, men vi rejser nye spørgsmål på den 

kommende generalforsamling til, om vi skal fortsætte med at deltage i denne præmiering af haverne – 

det er Kredsen og Kolonihaveforbundet, der står for diplomer og gave.  

 

Ny lejeaftale med Naturstyrelsen / Kolonihaveforbundet. 

Formændene fra afd. 1 – afd. 4. – afd. 5/6 (Rosen) og afd. 7 har holdt fysisk møde med direktøren fra 

Kolonihaveforbundet og vi blev imødekommet i vores faktuelle kritik af den sidste lejeaftale som 

Naturstyrelsen har udarbejdet og forbundet har underskrevet. Samme foreninger har netop modtaget 

et oplæg der sendes til Naturstyrelsen, så lejeaftalerne bliver korrigeret og rettet til.  

 

Det eneste vi ikke fik medhold i, var den huslejestigning vi fik, næsten over natten. Den kommer vi til 

at betale, da det er nationalt at jordlejen er steget. Vil vi anke, kan vi lægge sag an mod Naturstyrelsen 

– sagsomkostningerne her kan så ende op i et beløb, der er større end huslejestigningen, så vi krøb til 

korset og betaler.  

 

Der skal udarbejdes en genudlejningsaftale mellem forbundet og vores afdelinger og dem har vi 

modtaget i kladde, da vi i afdelingerne kan være med til at formulere genudlejningsaftalerne korrekt. 

I hører mere, når disse genudlejningsaftaler er udarbejdet i fællesskab.  Snart er den sag 

færdigbehandlet.  
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Marken ud mod Mosebjergvej mellem nu Stjernestien og Afd. 7 er en historie for sig, se næste afsnit.  

 

Marken ud mod Mosebjergvej  

Er der kæmpet med på mange fronter og som sagen er lige nu, har vi i bestyrelsen sagt nej til at 

overtage marken og vedligeholdelsen af samme, før den er nivelleret og al selvsået vegetation er 

fjernet, med efterfølgende såning af græs. Naturstyrelsen mente nok, at vi i foreningen selv kunne 

sørge for nivelleringen og fjernelse af små træer mv. Det har vi selvfølgelig har sagt nej til. Nu 

forsøger Kolonihaveforbundet, på vores vegne, at forhandle med Naturstyrelsen, således marken bliver 

nivelleret og derefter omdannet til en blomstereng, i hvert fald for denne sommer. Så med forventning 

til, at Naturstyrelsen besår marken, venter vi spændt. Og vi gi’r ikke op i vores forsøg.  

 

Internet i fælleshuset.  

Et stort ønske fra vurderingsudvalget var, at de kunne indtaste deres kommende vurderinger på 

kontoret, blandt andet fordi deres arkiv findes der. Nu har vi indfriet vurderingsudvalgets ønske og 

der er tegnet et internet/wifi-abonnement hos 3 – router m.v. fik vi gratis.  Hvis nogen har brug for at 

benytte denne wifi-forbindelse så kontakt bestyrelsen, der kan låse op til routeren….  

 

      Vi ses 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  

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. 
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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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