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Nyheder og information     16. årgang – februar 2022  
 
Kære Alle, 

 

 

Ih hvor er det dejligt atter at skulle skrive nyhedsbreve, idet vi lige om lidt, ses igen - en ny sæson 

banker på. 
 

 

Her følger lidt spændende nyt fra bestyrelsen i tilfældig rækkefølge.  

 
Nyt omkring bestyrelsen. 

Bestyrelsen har benyttet vinteren til at tænke gode tanker til hvordan man kan få aktiveret flere af 

foreningens medlemmer, således at flere tager del i det hyggelige fællesskab der kan være i en 

forening… 

 

Bestyrelsen, og alle de frivillige, der for nuværende, er i foreningen, har afholdt en temadag, hvor 

dagsordenen var flydende. Der kom rigtig mange gode ideer på bordet og her kommer i tilfældig 

rækkefølge et udpluk af ideerne som bestyrelsen / udvalgene vil arbejde videre med.  

 

➢ Aktivitetsudvalg  

➢ Standerhejsning med frokost.  

➢ Den gode tone på generalforsamlingen. 

➢ Generalforsamling med afsluttende fællesspisning  

➢ Velkomstkomite der tager imod nye medlemmer.  

➢ Spisning i forbindelse med fællesarbejde på søndage 

➢ Tirsdagscafe  

➢ Have udvalg / havepræmier  

➢ Høstfest  

 

Alle disse super spændende input / ideer skal lige sættes mere i system – så i næste nyhedsbrev 

kommer en mere struktureret beskrivelse af de enkelte aktiviteter….  

 

Kendte datoer til kalenderen.  

 

Lørdag den 26. marts kl. 09.00 – 12.00 fællesarbejde med bl.a. følgende opgaver: 

▪ Alle affaldsbeholdere skal køres ud på stierne  

▪ Fælleshuset, rengøres og klargøres til sæsonen  

▪ Indsamling af affald på terræn, fra vinteren  

 

Søndag den 27. marts kl. 11.00 sættes flaget. 

▪ Er det koldt når flaget sættes serveres en varm drink.  

▪ vi fortsætter indendørs med en let frokost og salg af drikkevarer til en billig penge.  
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Lørdag den 7. maj kl. 11.00 generalforsamling  

▪ Generalforsamlingen slutter med lidt spisning og hvor der kan købes drikkevare til en billig 

penge.  

 

Øvrige datoer for aktiviteter. fællesarbejde, samt affaldsindsamling følger i nyhedsbrevet for marts.  

 

Facebook 

Lennart fra bestyrelsen er blevet ” ordstyrer ” på vores Facebook profil og vil lægge div. kalendere op 

på siden samt også lave tilmelding til div. aktiviteter, således det er mere enkelt at planlægge 

aktiviteter i foreningen. 

Bestyrelsen er bekendt med der er nogle haver der ikke er på Facebook og disse få haver, vil få besked 

i havepostkassen og disse haver, må så lægge deres tilmeldinger op i foreningens postkasse.  

 

Flagning.  

Allerede nu kan vi løfte sløret for, at der skal findes medlemmer der vil overtage flagtjansen efter Pia 

og Asger. De flager, som udgangspunkt for sidste gang til standerhejsningen.  Bestyrelsen håber meget 

på at modtage et væld af henvendelser fra medlemmer der gerne vil overtage, hjælpe med tjansen med 

at flage frem til GF.  Flagning honoreres med 1000 kr. for sæsonen. Tusinde tak for indsatsen Pia og 

Asger        

 

 Vand – vandaflæsninger – vandregnskab – vandpriser i 2022.  

 

Først skal lyde en kæmpe tak til Preben (have 44) der utrætteligt uge efter uge aflæser foreningens 

hovedvandmålere og ikke mindst sikre at foreningens medlemmer ikke får kæmpe vandregninger, idet 

vandudslip i haverne opdages super hurtigt.  

 

Det lykkedes ” lige ved og næsten ” at få alle vandaflæsninger i hus til den 31. december – 5 haver har 

misset vandaflæsningen og får pålagt en bod + 10% af deres forbrug fra året før.  Det lykkedes næste 

også kun at modtage billeder af havernes vandure….  

 

Vandregnskabet er stort set færdigt og alle medlemmer vil få deres afregning fra Sarah, der sender 

afregningerne ud fra kassererens mail. Hvis der er et – foran tallet på regningen er det fordi du som 

medlem skal af med penge – alle øvrige skal have penge retur.  

 

HOFOR har fastsat en samlet vandpris for 2022 til 59,69 pr.  m3. Det er et fald på 5 % i forhold til 

2021, hvor prisen var 62,74 pr. m3.   Fedt i disse tider       hvor alting ellers stiger. 

Ventelisten  

Ventelisten er nu åben for 2022 – tekst og retningslinjer har været forbi Kolonihaveforbundet jurist, 

inden vi slap teksten fri på hjemmesiden. 

Tekst og retningslinjer kan læses her:  https://broendbyhavebyafd4.dk/venteliste/  

 

 

 

 

https://broendbyhavebyafd4.dk/venteliste/
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Byggefolderen 

Er ved at blive revideret, idet nogle af de faktuelle ting der er nævnt i den tidligere folder er ændret, 

idet der har været nogle gode og saglige debatter med Brøndby Kommune. Byggefolderen omdeles i 

haverne når den er færdig revideret.  

 

Telefontid.  

Husk venligst at respekterer telefontiden til bestyrelse, udvalg og udlejning af fælleshuset.  

 På forhånd stor tak.        

 

Vi ses derude  
 
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  Pia Hansen  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. 
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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/ 
 
 
 
 

https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/


 
 

 

 

 
 
 
 


