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

 
 
 Som oplyst i nyhedsbrevet fra februar, kommer som vanlig, i tilfældig rækkefølge de nye 

tiltag, der tænkes at blive søsat.         
 
 

Nyt fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har benyttet noget tid på at drøfte hvordan man kan modernisere 

bestyrelsesarbejdet og hvordan man kan uddelegere de forskellige opgaver, der følger med, 

når man siger ja, til at sidde i en bestyrelse. Bestyrelsen har derfor fundet tidligere 

beskrivelser af de forskellige opgaver der er i foreningen frem og disse beskrivelser 

drøftes og moderniseres igennem sæsonen.    

 

Vigtig nyt fra Kolonihaveforbundet hovedbestyrelse.  

 

Processen for juridiske henvendelser: 

På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets 

juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at 

forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres 

sagsbehandling. 

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der 

tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning. 

 

Proces for medlemmer: 

Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til 

jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med 

deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de 

sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle 

henvendelsen.  

 

Juratelefonen er lukket: 

Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning 

af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog 

besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud. 

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover. 

 

På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse. 

Preben Jacobsen 
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Affaldsplan. 

Sammen med dette nyhedsbrev er vedhæftet en kalender, hvor der er nævnt de datoer 

hvor vi får tømt rest- og madaffald tillige med tømning af metal, plastic, pap og deponi i 

vores affaldsgård.  

Frem til 30. maj vil det være samme operatør, som vi tidligere har haft, nemlig Remondis, 

der står for tømningen og fra mandag den 30. maj hedder operatøren Urbaser.  

Der vil i forbindelse med den nye operatør, komme nye krav til affaldssorteringen, nye 

piktogrammer på beholderne mv. 

 Repræsentanter fra bestyrelsen / fællesudvalget indkaldes til et informationsmøde på 

Brøndby Kommune om denne nye sorteringsform, så mere information følger.  

 

Kalender 

Ud over affaldsplanen er der på den kalender, der vedhæftes, også alle de øvrige vigtige 

datoer for sæsonens aktiviteter i foreningen.   

 

Grøntgården 

Lige en reminder, så er grøntgården til småt grønt og ikke hækaffald.  Det er ikke tilladt at 

smide af- eller nedfaldsfrugt i grøntgården, da rotterne elsker disse frugter og rotter vil 

gerne være fri for i vores afdeling, ikke mindst der hvor vi kan gøre en indsats.  

 

Preben have 44 laver i løbet foråret, en trappe til grøntgården, således at det er muligt at 

fylde mere op i gården end man kan nu…. 

 Samtidig henstilles til at gården fyldes op i siderne først og ikke midt i indgangen… På 

forhånd tak.        

 

Standerhejsning. 

Er som tidligere oplyst den 27. marts kl. 11.00, hvor vi mødes ved flagstangen. Der serveres 

en varm drinks ved flagstangen. Derefter er bestyrelsen vært med lidt let anrettet 

frokost, for de medlemmer der har tilmeldt sig på Facebook eller ved tilmelding i 

postkassen. Der sælges drikkevare til rimelige priser.  

 

Velkomstkomite  

Velkomst til nye medlemmer er et tiltag der sættes i søen i denne sæson af John Kejser 

have 53 og Inge-Merete Pedersen have 83.  

Der udarbejdes en velkomsthilsen som bestyrelsen fremsender til nye medlemmer. Derefter 

tager John og Inge-Merete over, idet de også kontakter den rotunde der får de nye 

naboer/medlemmer. 
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Venteliste 

Er allerede opskrevet med 30 interessenter på listen og er derfor lukket for nu.  

 

Aktivitetsudvalget. 

Har meldt til bestyrelsen at de arrangerer 4 tirsdagscaféer igennem sommeren, fordelt på 

følgende datoer: 

5. april kl. 18.30 – Program / den miljøvenlige have.  

                             Der serveres hjemmebagte boller og kaffe. Øvrige drikkevare sælges til 

                             rimelige priser. 

3. maj kl. 18.30 –  program følger 

7. juni kl. 18.30 -  program følger 

5. juli kl. 18.30 -   program følger 

 

 Den 5. april satser aktivitetsudvalget at tage hul på den gode dialog omkring miljøvenlige 

haver/haveaktiviteter, tips, tricks og inspiration til haven. Udvalget håber der er 

medlemmer der brænder for at deltage i sådan en havegruppe, som kan være til inspiration 

for foreningens øvrige medlemmer.  

Derudover er der programsat en høstfest den 20. august, forudsat der melder sig en del 

frivillige medlemmer til at være med til at planlægge og arrangerer loppemarked og 

aktiviteter på dagen. Der skal også bruges hjælp /frivillige til klargøring, passe bar og 

oprydning. 

Petanque  

Petanquefolket har meddelt at der afholdes intern petanqueturnering den 23. juli og 

havebyernes fælles turnering den 3. september. Der startes på begge datoer kl. 10.00.  

 

Fællesarbejde – udvalget for samme 

Afvikles efter samme læst som sidste år og det er Jørgen. John og Michael der er 

tovholdere på opgaverne, der skal laves på fællesarbejdet. Der vil som noget nyt være 

tilmelding til fællesarbejdet. 

 

Fællesarbejdsudvalget har fået en ny mand ombord, nemlig Lennart som vil være den der 

tænder grillen efter endt fællesarbejde på søndage, således der kan hygges, grilles og 

spises medbragt mad. Drikkevare vil kunne købes til rimelige priser.  

  Der er med dette nyhedsbrev vedhæftet en hilsen fra fællesudvalget. 
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Tilmelding til fællesarbejde / standerhejsning  

I slutningen af dette nyhedsbrev er der en mulighed for at klippe en talon til at lægge i 

postkassen ved fælleshuset for dem der ikke er på Facebook.   

 

Byggeri – byggeudvalget  

Byggeudvalget er ved at reviderer byggefolderen, efter der har været en god dialog med 

Brøndby Kommune omkring tolkning af lokalplanen. Folderen omdeles i postkasserne når den 

er færdigredigeret.  

 

Vinterophold – politianmeldelse 

Februar måned, blev for første gang i foreningens historie, den måned hvor et medlem, der 

har haft vinterophold i kolonihaven, blev kontaktet af Brøndby Kommune. Det var ikke en 

ønskværdig samtale idet medlemmet blev truet med politianmeldelse hvis medlemmet ikke 

øjeblikkelig flyttede fra kolonihaven, da man ikke må have vinterophold i kolonihaverne. 

Bestyrelsen uddyber og følger op på denne sag over sommeren - I hører nærmere.  

 

Foreningens vandforbrug.   

Bliver, som de fleste ved, aflæst af Preben i have 44 og Preben har tillige opfundet et 

simpelt system som vi alle skal holde øje med og rette ind efter.  

 

Når der nu er grønt flag (tidligere blåt) ved hovedvandmålerne på en af stierne – så er alt 

godt.  

Når der et rødt flag, skal alle hurtigt mulig tjekke sin vandmåler, idet der er et for stort 

forbrug et eller andet sted.  

  

Som tidligere skrevet af Preben på Facebook, så er det en god ide at lave en logbog over 

eget havelods vandforbrug, idet vandudslip derved kan opdages forholdsvis hurtigt. En gang 

ugentlig er ikke en dårlig ide at læse vandforbruget af på haveloddet.  

 

Varelevering og kørsel med større lastbiler.  

Når i bestiller varer eller skal have leveret byggemateriale, opstår er desværre en del 

skader på vores fællesarealer, både på asfalten og græsarealerne.  

Køreskader på asfalten er ved at være ret omfattende, så vi skal igennem sæsonen til at 

udbedre diverse større huller på vores stier (hjørner). Græsarealerne er steder ødelagt 

med dybe kørespor der er opstået over vinteren.  

Kan vi ved fælles hjælp forsøge at begrænse alle disse skader ved at gøre opmærksom på 

dette til de leverandører vi benytter…. Så vil, ikke mindst græsmanden, være meget 

taknemlig.  

 

Vi ses derude        
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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, 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   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. 

 

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       Pia Hansen    Hanne Schønemann     

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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Deltager i fællesarbejde den 26. marts kl. 09.00 – 12.00 

 

 

 

Havenummer…………………………………… Antal……………………………………………………………… 

 

 

Navn ………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

Klip 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Deltager i en let frokost den 27. marts kl. ca. 11.30  

 

 

 

 

Havenummer ……………………………        Antal ………………………………………………………………… 

 

 

Navn ………………………………………………………………………… 


