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Nyheder og information     15. årgang – oktober/november 2021 
 
Kære Alle, 

 

 
Om lidt bliver her stille – arbejdet i haverne forstummer og havemøblerne pakkes ned. Sæsonen er slut 
for 2021 og haverne skal forlades for overnatning i de næste 4/5 måneder. 

 

 
Lidt nyt fra bestyrelsen i en tilfældig rækkefølge.  
 
Nyt omkring bestyrelsen. 

  Efter længere tid med uenighed om ansvar, drift og perspektiv har Lena, Ken og Ellen valgt at trække     
  sig fra bestyrelsen. 
 
Stor tak til Lena for tidligere samarbejde og en stor indsats og tak til Ken og Ellen for oprindeligt at 
træde ind i bestyrelsen. 
Nogle bestyrelsesmedlemmer er gennem årene blevet overraskede over, at det har krævet en stor 
arbejdsindsats at få hverdagen til at virke optimalt, hele tiden med medlemmernes bedste i centrum. 
De har også overrasket nogen, at der skal tages ansvar og alene tænkes på medlemmernes bedste, 
helst i helikopter perspektiv, så at sige. 
Ingen beslutninger i en bestyrelse må træffes på baggrund af egne motiver og ingen 
bestyrelsesmedlemmer kan sidde passiv og forvente, at alle andre udfører de mange opgaver der skal 
løses over et kalender år. 
Og så er det vigtigt, at man i en bestyrelse er loyale og kan holde mund med de overvejelser og 
beslutninger der er på dagsordenen. 
At der gennem årene har været udskiftning i bestyrelsen skyldes primært de ovenstående krav, men 
naturligvis også udefra kommende omstændigheder, som ingen har kunne forudse. 
Loyalitet, ansvar og engagement er derfor kodeordene i en bestyrelse af vores type og størrelse, hvis 
nogen skulle spørge    

 
 
Velkommen til nye medlemmer 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at byde nye medlemmer af foreningen velkommen og det 
er dejligt at konstatere, at vores nye medlemmer er i alle aldre, så mon ikke der bl.a. vil lyde børnelatter 
til næste sommer. Velkommen til. 

 

 
Facebook 
Foreningen er på Facebook og har en lukket gruppe – nye medlemmer kan anmode om medlemskab i 
dette link: https://www.facebook.com/groups/1514330868841735 

 

 
Foråret 2022 vil bringe nogle ændringer i foreningens Facebook profil – mere om det i nyhedsbrevet i 
det nye år. 
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Vedligeholdelses plan 
Der arbejdes ihærdigt på en vedligeholdelsesplan og planen vil blive forelagt til foråret, når der skal 
tages stilling til budgettet for 2022. 

 

 
Manglende møde til fællesarbejde: 
De medlemmer der ikke er mødt op til fællesarbejde vil blive opkrævet 500,00 kroner pr. manglende 
fremmøde – som jo er vedtaget til skal være to fremmøder med én person pr. have, eller ét fremmøde 
med to personer for en have, på et planlagt og udmeldt fællesarbejde.  Beløbet der nu opkræves, skal 
betales sammen med havelejen for januar kvartal 2022. 

 

 
Udlån af haven til børn, familie og venner 
Bare en reminder – det er ikke tilladt at låne sit hus / havelod ud til tredjemand, dette gælder også til 
børn af familien. Skulle nogen komme i den situation, at et medlem har behov for at hjælpe familien 
med tag over hovedet for en periode, er bestyrelsens altid til at tale med.  

 

 
Vinterophold i haverne. 
Bare en reminder mere – det er ikke tilladt at overnatte i kolonihaverne i perioden 1. november til og 
med 1. april.              

 
Der kan undtagelsesvis være omstændigheder hvor man kan være nødsaget til at benytte kolonien til 
vinterophold, her opfordres medlemmerne til at meddele bestyrelsen dette, således bestyrelsen er orienteret 
og kan være behjælpelig i tilfælde af kommunen sætter yderlig fokus på vinterophold/helårsbeboelse i haverne 
 
Vælger nogen alligevel at have natophold, ved I, at I bor i kolonihaven ulovligt iflg. vores 
vedtægter og iflg. lokalplan 405 og at dette kan i værste fald medføre opsigelse af haveloddet. 
 
Lyskæder på huse og flagstænger. 
Er vildt hyggeligt og en fin tradition der er kommet til, også fordi det kan have en umiddelbar indbruds- 
præventiv virkning. Vi vil fra bestyrelsen opfordre til man sætter tænd / sluk ure på udebelysning, 
lyskæder mv, så ingen kan tro, at der er permanent vinterophold i husene. 

 
Aflæsning af vandure 
Sidste frist for vandaflæsning er den 31. december. Urene skal aflæses med et billede af uret som 
sendes til bestyrelsen på mail, senest den 1. januar.  
Teksten bedes være:  Aflæsning af vandur 2021 for havenummer: 

 
Har foreningen ikke modtaget aflæsningen rettidigt, afregner vi med det antal m3 haveloddet 
forbrugte i 2020, med et tillæg på 10 %. Herudover opkræver vi en ”kompensation/gebyr” på 250,00 
som besluttet på generalforsamlingen i 2021, for den manglende aflæsning. 
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Rotunderne 
Bestyrelsen har afholdt et møde med én rotunde for at præcisere hvad reglerne er for parkering og 
vedligeholdelse af rotunderne. Formanden har været kaldt til en anden rotunde hvor dialogen var gået 
lidt i hårknude omkring nedlægges af et større bed i rotunden – efter kaffe og dejlig roulade, faldt alle 
ting på plads og bedet er nedlagt af ekstern gartner, betalt i fællesskab af rotundens havelodder. 

 

 
Det kniber desværre stadig med at få styr på nogle af de øvrige rotunder, herunder at få ryddet op, 
luget ukrudt og blive enige om hvordan pladsen i rotunderne skal udnyttes til alles bedste. Bestyrelsen 
samler op til foråret og kommer rundt og holder flere møder med jer medlemmer i de berørte rotunder. 
Dato for møderne meldes ud i foråret. Aftaler der laves, skrives ned og lægges i de berørte havelodders 
arkivmapper, således det fremadrettet er nemt at se hvad de enkelte rotunder har aftalt. 
 
Fællesudvalget 
Sidste fællesarbejde er gennemført søndag den 17.10 – vi fik fældet en del træer i skovstykket med 
Mosebjergvej, ud over de træer som have 35 allerede havde lagt ned om lørdagen. Tak, Lennart. 

 

 
Til foråret skal vi have lagt yderligere en del træer ned. De trives ikke, dør langsomt, men sikkert og 
det skulle ikke have været den type træer der oprindeligt blev plantet, siger en gartner der har set på 
vegetationen. Nå, men vi lader i stedet alt tjørnen stå. Tjørn er langsomt voksende, men sejlivet. Vi 
arbejder hen imod, at frontstykket ud mod vejen har lav, tæt vegetation, som kan holdes inde/nede 
med regelmæssige maskinklipninger, som frisøren ville sige 

 

 
Tak til alle der har været på fællesarbejde – det har været rigtigt hyggeligt og vi har i fællesskab 
fået vedligeholdt væres fælleshus og fællesarealer, samtidig med at alle deltagere lærer hinanden 
bedre at kende, på den gode, uformelle vis. 

 
 
Tak – Tak – Tak 
Tak til alle dem i udvalgene der har lagt en kæmpe frivillig indsats i foreningen – uden jer, ingen 
veldrevet forening. 

 

 
Tak for denne sæson og vi ses til foråret 2022 - Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af januar 
alternativt i starten af februar 2022 
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Bestyrelsen 
Hanne Schønemann 3133 6864                 Sarah List     Torben Dehli  Lennart Kofoed 
Mail til bestyrelsen:                                  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 
Mail til Sarah                                            kasserer@broendbyhavebyafd4.dk 
Har I brug for at tale med Hanne, så er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at træffe 
hende på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 
Vurderingsudvalget 
Hans Erik Steenberg 2917 4997             Inge-Merete Pedersen Johnny Schmidt 
Mentor                                                     Jan Ludvigsen 
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 også kontaktes på ovenstående mail. 

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

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

 
Aktivitetsudvalget 
Anne Fransiska Serup 2233 0109             Inge-Merete Pedersen  Hanne Schønemann   
Mail til aktivitetsudvalget:                        festudvalget@broendbyhavebyafd4.dk 
Har I brug for at tale med nogen, fra udvalget på telefonen, 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. 
Har I brug for en dialog med en fra udvalget, så kan de også kontaktes på ovenstående mail. 

 
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/ 
 

  


