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Nyheder og information   15. årgang – september /oktober  2021  
 

Kære Alle. 

 

Lidt nyt fra bestyrelsen i tilfældig rækkefølge, inden sæsonen så småt går på hæld – der udkommer et 

nyhedsbrev mere i slutning af oktober.        

 

Standerstrygning  

Traditionen tro stryger vi flaget og i år bliver det den 26. september kl. 10.00. Ved denne lejlighed er 

bestyrelsen vært ved lidt morgenmad og en tår kaffe. Drikkevarer i øvrigt vil kunne købes til de 

sædvanlige billige priser, med forbehold for hvad der er tilbage på lageret.  

 

Ekstern petanqueturnering  

Blev afviklet i det fineste vejr og afdeling 4 rendte igen med førstepræmien, idet Jørgen have 56 og 

Peter have 99 gennemførte deres kampe i flot stil, og derved sluttede som nr. 1. Afdeling 7 kom på en 

andenplads og Harekær tog tredjepladsen. 

 

Aktivitetsudvalget takker for de mange fine ord og roser der faldt omkring arrangementet – en 

fornøjelse at høre for alle de frivillige der dagen igennem sørgede for både mad og drikke m.v. 

Aktivitetsudvalget gør det med glæde til næste år.   

  

Næste års eksterne turnering vil blive afviklet i en anden form end hidtil og der arbejdes tillige på at 

man kan spille på tværs af afdelingerne igennem sommeren 2022 – Mere om dette initiativ til foråret.  

 

Tirsdagscafe – den sidste i denne sæson  

Den 7. september kom der 30 voksne og 2 børn for at spise tarteletter.  Til dessert havde udvalget 

lavet pandekager og dem var der også stor rift om.  

 

Efter maden var der foredrag med ”Bo Trygt” (Nabohjælp). De haver der mødte op til foredraget fik 

en super god indsigt i hvordan man for få midler kan sikre sit hus mod indbrud.  

 

Stor tak til Steen fra have 82, der havde arrangeret at Allan fra Bo Trygt kom forbi, kvit og frit og 

lært medlemmerne noget om sikkerhed.  

 

Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Anne fra have 63 – Anne har 

været tovholder på tirsdagscaféerne. Tak for indsatsen Anne       og selvfølgelig også tak til dem der 

har hjulpet dig igennem sæsonen – I ved selv hvem.  
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Høst loppemarked  

Hold da op en fest, når vi selv skal sige det – vi rendte tør for alt, både mad og drikke, så der måtte 

sendes stafetter afsted efter nye forsyninger, så ingen gik sultne eller tørstige fra loppemarkedet og 

den efterfølgende musik.  

 

Stor tak til Tina fra have 51 for donationen af popcorn og slushice mix, tillige med vi måtte låne popcorn 

og slushice maskinerne. Tak til Inge-Merete, have 83 for at arrangere en vældig billig hoppeborg.  

Tak til Anne have 63 for at arrangere billig musik og madvogn.  Det eneste der desværre glippede var 

amerikanerbilerne – de kom sgu ikke forbi.  

 

Men alt i alt en stor succes og arbejdsgruppen har fået meget ros for arrangementet – fra skribenten 

skal lyde en stor tak for hjælpen til hjælperne fra have 6 – 29 – 38 – 51 – 63 – 81 – 83 – 84 og 103 – 

uden jer var det aldrig gået så flot.       Mon ikke arrangementet skal gentages næste år. 

 

Gåture  

Da flere medlemmer har spurgt ind til gåture, prøver vi at etablere dem igen. Vi går nu om onsdagen kl. 

17.00, indtil vi flytter hjem for vinteren. Mødested ved fælleshuset og ingen er tovholder, så dem der 

møder op bestemmer farten og hvor turen går hen. På med traveskoene, så ses vi til en rask travetur.  

 

Vurderingsudvalget  

Har du brug for fremadrettet at kontakte udvalget telefonisk, er det Hans Erik der skal ringes til. 

Hans Erik er nu den der svarer telefonen og han svarer gerne på spørgsmål omkring vurderinger.  

 

Udvalgets suppleant vil gå med ud og vurdere og vurderingsudvalget vil fremover kun vurdere hver 

mandag efter kl. 16.00 i den første uge i måneden og fredag fra kl. 10.00, hver tredje uge i måneden. 

 

Der er kommet arbejdende folk ind i udvalget, derfor denne ændring.  

 

Hovedstadens Beredskab  

Har været forbi for at tjekke brandsikkerheden omkring vores fælleshus og vi har fået en fin rapport 

og en fortsat tilladelse til at benytte huset til selskabelighed og foreningens arrangementer.  

 

Hjertestarteren har i øvrigt været taget ud af skabet af en hjerteløber i området, men heldigvis kom 

den ikke i brug. 

 

Tak til Victoria fra have 10 for at holde øje, tjekke og sikre at starteren virker som den skal.   

 

Fælleshuset  

Lider desværre under at taget over / mellem fælleshus og kontorbygningen er utæt og skal ordnes 

inden vinterens komme. Der er ved at blive indhentet tilbud på materialer for udbedringen, da det som 

udgangspunkt vil være medlemmer af foreningen der foretager arbejdet.  
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Grusstien foran fælleshuset – mellem de to Stjernestier 

Hulerne i vejen er blevet professionelt udbedret af et firma med speciale i grusveje. Forhåbentlig kan 

vi nu i en del år fremover undgå de store huller i vejen.  

 

Fællesudvalget 

Der er stadig et par fællesarbejdsdage tilbage, så I har fortsat mulighed for at møde op, lære nogle 

af jeres ”ikke-naboer” at kende og hjælpe til med at holde vores foreningsarealer og foreningshus i 

topform – alternativt kommer I til at betale for jeres fravær, så vi kan bruge disse penge på eventuelle 

opgaver der måtte restere ved sæsonens slutning. 

 

Lejestigning  

Bare en reminder om, at der hæves flere penge på jeres bankkonto pr. 1. oktober 2021. 

  

Rotunderne  

Det kniber desværre stadig med at få styr på en del rotunder, herunder at få ryddet op, luget ukrudt 

og blive enige om hvordan pladsen i rotunderne skal udnyttes til alles bedste.  

 

Deadline for at få det gjort var 1. september.  

 

Bestyrelsen vil nu komme rundt / invitere rotunderne til en snak om den manglende vedligeholdelse, 

inden der evt. sættes en gartner på til at ordne arbejdet omkring oprydning/ukrudt. Betaling til en 

sådan gartner vil selvfølgelig skulle betales og fordeles mellem de 8 haver i en given rotunde.  

 

      Vi ses derude en stund endnu  
 

 

 

Bestyrelsen  

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

Suppleanter                                        Torben Dehli   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. 

 

Vurderingsudvalget 

Hans Erik Steenberg 2917 4997              Inge-Merete Pedersen   Jan Ludvigsen  

Suppleant                                              Johnny Schmidt.               

Mail til vurderingsudvalget:                   vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Hans Erik, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et 

godt tidspunkt at træffe Hans Erik på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Har I brug for en dialog med en fra udvalget, så kan de kontaktes på ovenstående mail.  

 

 

mailto:bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:kasserer@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:vurdering@broendbyhavebyafd4.dk
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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:faelles@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:byggeri@broendbyhavebyafd4.dk
mailto:festudvalget@broendbyhavebyafd4.dk
https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/

