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Nyheder og information          15. årgang - juli 2021  
 

Kære Alle. 

 

En del nyt fra den nyvalgte bestyrelse, i tilfældig rækkefølge.       

 

Ny bestyrelse  

For første gang i 2,5 år er alle pladser i bestyrelsen besat. Det tegner rigtig godt og konstruktivt for 

fremtiden, specielt foreningens. 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Formand  Hanne Schønemann have 4  

Kasserer   Sarah List                 have 66 

Sekretær   Lena Andersen          have 54 

Bestyrelsesmedlem Ken Hansen               have 80  

Bestyrelsesmedlem         Ellen Ellehammer       have 26  

Suppleant                       Torben Dahli              have 61  

Suppleant                        Lennart Kofoed         have 35  

 

Både nye og gamle medlemmer af bestyrelsen ønskes velkommen.        

 

Huslejestigning – opkrævning af samme  

På den netop overstået generalforsamling blev det besluttet at haveleje stiger fra 560,00 kr. til  

600,00 kr. pr. måned.  

Det var ikke muligt at nå at opkræve stigningen til juli kvartal, derfor opkræves juli kvartals 

lejestigning sammen med lejen for oktober.  Dvs. at der pr. 1. oktober opkræves 240,00 kr. yderligere 

end den sædvanlige kvartalsleje, nemlig 120 kr. for juli kvartal og 120 kr. for oktober kvartal.  

Pr. 1. januar vil der blive opkrævet 600,00 kr. pr. måned, altså 1.800 kr. pr. kvartal fremover. 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 3. august 2021 kl. 18.30   

Desværre skete der en kommunikationsfejl mellem dirigenten og bestyrelsen på den ordinære 

generalforsamling, så de forslag bestyrelsen havde sendt omkring foreningens vedtægter blev ikke 

endeligt godkendt.  

Det er derfor nødvendigt at forstyrre medlemmerne med en X-Gf for at få alle ændringerne der blev 

sagt god for på den ordinære Gf, formelt godkendt.  

Bestyrelsen trækker forslaget til § 14 i den form det er beskrevet i vedtægterne.  

 

Byggeudvalg og byggebehandlings dokumenter.  

Bestyrelsen har besluttet at byggeudvalget består i samme konstellation som før og vil fortsat være 

dem som du, som medlem, skal henvende dig til hvis du vil bygge ud, bygge om, bygge nyt. Bestyrelsen 

fastholder det koster 750,00 for byggebehandling og efterfølgende godkendelse af et byggeri. De 

750,00 kr. blev godkendt på generalforsamlingen da budgettet blev sat til afstemning – faktisk var der 

ingen indsigelser til beløbet. Beløbet går alene til foreningen.  
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Og der skal ikke ansøges om at placere et legehus på haveloddet, når blot kravene i lokalplan 405 

overholdes.    

 

Det vil fortsat være byggeudvalget der sendes foran vurderingsudvalget, før et hus vurderes. 

Byggeudvalget udarbejder målsatte tegninger til brug for vurderingsudvalget – Byggeudvalget sikre at 

der tilgår besked med orientering til bestyrelsen, hvis bygningerne på en grund fx er for store, udført 

i strid med lokalplan 405 eller placeret forkert på haveloddet i forhold til skel- og brandafstand. Det 

er nemlig altid bestyrelsens ansvar at indestå for, alle bygninger er lovlige i forhold til lokalplan 405, 

når et byggeri skal vurderes og et hus på et havelod sælges.  

 

Det vil være byggeudvalget der har dialogen med Brøndby Kommune omkring krav i lokalplanen, tolkning 

af lokalplanen, eller andre udfordringer der måtte være med byggerier på vores havelodder.   

 

Denne forretningsgang har der ikke været nogen, som i nogen overhovedet, indsigelser til siden 

byggeudvalget blev ” sat i gang” og til dato er der ingen der har gjort indsigelser til tidligere 

informationer omkring byggebehandling. Derfor tolker bestyrelsen kritikken på generalforsamlingen af 

§ 14 i bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, som et forsøg på at give muligheden for at bygge 

helt fri, uden kontrol fra afdelingens side. Dette er bestyrelsen på ingen måde enige i. 

 

Det duer ikke, at der bliver bygget individuelt og uden at det kan sikres, at de kommunale retningslinjer 

for byggeri overholdes – og at der så ved salg af huse på havelodderne efterfølgende, skal ryddes op / 

rives ned / lovliggøres af alt det byggeri, som gennem en årrække er blevet tilført haveloddet. Det er 

noget mere smart, at et byggeri fra starten overholder reglerne i lokalplan 405 – derfor fastholder 

bestyrelsen både byggeudvalg og kravet til at ansøge om byggetilladelser, ganske som hidtil. Og igen 

må vi understrege, at det er bestyrelsen der i sidste ende er ansvarlige overfor kommunen, for 

lovligheden af alle solgte huse på havelodderne. 

 

Venteliste. 

I havebladet på side 49, er der skrevet sådan omkring ventelister:  

 

”Kravet om venteliste gælder dog kun for lejekontrakter som er indgået eller fornyet efter 2013.” 

 

Lige den sætning har været årsag til lidt snak i foreningen, idet der var medlemmer der troede, at det 

var det enkelte havelods lejeaftale der var ment. Men det er det ikke, det er hovedlejekontrakten – 

den lejekontrakt foreningen har med Kolonihaveforbundet – altså er reglen for ventelister trådt i kraft 

for vores afdeling, da foreningens sidste fornyet lejeaftale er indgået i 2020. 

 

I bestyrelsen har vi nedsat en gruppe der snarest kommer med nogle retningslinjer for foreningens 

venteliste. Der satses på, at disse retningslinjer er færdige på den anden side af sommeren.  

 

En hilsen fra aktivitetsudvalget. 

Man må sige at aktivitetsudvalget er kommet flot fra start – der var stor tilslutning til den super 

hyggelige fællesspisning på den første tirsdagscafe i sæsonen. 
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Skt. Hans blev en supper hyggelig aften og dejligt at så mange medlemmer bakkede op om 

arrangementet også set i lyst af vi kun måtte have ” bål i bålfade ” Sæt allerede kryds i kalenderen 

den 23. juni 2022 – der satses stort og med rigtigt bål….  

 

 Den næste tirsdagscafe er den 6. juli kl. 18.30 til 20.30 og programmet er som tidlige udmeldt.  

 

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 kaffe & kage til billige penge.  

 

Aktivitetsudvalget kunne godt bruge lidt hjælp til afviklingen af de arrangementer der er i pipelinen, 

hjælp til at klargøre – hjælp til at stå i baren – hjælp til at rydde op…. Tanken er at der laves en form 

for vagtplan med en opgavebeskrivelse, så man helt præcist kender sin opgave. Tøv ikke med at melde 

dig – skriv til festudvalget.  

 

Der satses på, at der arrangeres loppemarked og at høstfesten afvikles, dog med det forbehold at 

der melder sig flere hænder til hjælp til disse to arrangementer.   

 

Fælleshuset.  

Er blevet beriget med en projektor, der kan lånes når man lejer fælleshuset. 😊  

 

Tak – tak – tak – tak  

Er kun et fattigt ord, men her meget velment: 

 

Stor tak til Jacob fra have 38 for at stille op og undervise i førstehjælp-light samt i betjening af en 

hjertestarter  

 

Stor tak til Annette i have 32, Birthe i have 55 og Jørgen i have 103, for at donere bålfade til 

foreningens Skt. Hans arrangement. 

 

Stor tak til Mohammed i have 37 og Lena i have 54 for at donere en projektor til fælleshuset.  

 

      Vi ses derude.   
 

 

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864           Sarah List      Lena Andersen    Ken Hansen   Ellen Ellehammer  

Suppleanter                                        Torben Dahli   Lennart Kofoed  

Mail til bestyrelsen:  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Mail til Sarah                                     kasserer@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. 

 

mailto:bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:kasserer@broendbyhavebyafd4.dk
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Vurderingsudvalget 

Jan Ludvigsen 2016 3669                   Inge-Merete Pedersen   Hans Erik Steenberg  

Suppleant                                              Johnny Schmidt.               

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 

Anne Fransiska Serup 2233 0109    Inge-Merete Pedersen   Hanne Schønemann    Ellen Ellehammer  

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/ 

mailto:vurdering@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:faelles@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:byggeri@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:festudvalget@broendbyhavebyafd4.dk
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