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

 
 
 Halvdelen af bestyrelsen har været sygemeldt i marts, derfor er dette nyhedsbrev knap så 

omfattende som vanligt.         

 

Indkaldelse til generalforsamling  

Indkaldelsen til generalforsamlingen den 7. maj er vedhæftet dette korte nyhedsbrev.  
 
 

Facebook og tilmeldinger til aktiviteter.  

Bestyrelsen takker for der er blevet taget godt imod tilmeldinger til både fællesarbejde og 

aktiviteter… Al ny begyndelse kan være svær, så der er et par ting vi henstillet til der bliver 

efterkommet ved kommende event vi opretter på Facebook eller orienterer om i 

nyhedsbrevet. 

 

 
 

 

Når du / I tilmelder jer over FB, så bedes alle medlemmer der er med i FB gruppen, selv 

tilmelde sig der hvor den blå pil peger. 

Det er hyggeligt at få små sjove hilsner i kommentarsporet, men husk venligst fremover 

ikke at tilmelde medlemmer i kommentarsporet.  

 

Vi ved der er medlemmer der ikke er på FB, men så har man muligheden for at lægge en 

seddel i postkassen, alternativt send en mail til foreningen.  
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Lige nu tester vi om vi kan få det til at fungerer med tilmeldinger til foreningens 

aktiviteter og det er en hjælp hvis alle vil benytte systemet som det er beregnet til.  

På forhånd tak.        

 

 

Tirsdagscafe den 5. april kl. 18.30 

Står Anne klar med hjemmebagt boller og kaffe kl. 18.30.  

 

Foreningen har fået en henvendelse fra DeltagerDanmark omkring ” det grønne” som er 

tidens trend.  

 

Bestyrelsen, har i samarbejde med Anne, inviteret gode folk fra DeltagerDanmark til at 

kommer og fortæller om nye tiltag i Brøndby Kommune – tiltag hvor omdrejningspunktet er 

grønne nabofællesskaber. 

 

 DeltagerDanmark faciliterer et større møde i Brøndby Kommune den 28. april 2022  

 

DeltagerDanmark tilgang til deres opgave, er at opstarte grønne projekter, danne 

relationer til andre i nærområderne.  

 

Tanken med at inviterer nogen fra DeltagerDanmark er et håb om, vi sammen med Anne, 

kan nedsætte en gruppe medlemmer der er frisk på at arbejde videre med grønne 

fællesskaber, med bestyrelsen i ryggen og sikre at projektet afstemmes med kommunens 

forventninger til kolonihaverne.   

 

Læs mere her: 

https://deltagerdanmark.dk/ 

  https://www.omstilling.nu/groennenabofaellesskaber 

 

Vær obs på der kan være koldt i fælleshuset i april, så medbring gerne tæpper og tag gerne 

de lange underhylere på, men tøv ikke med at støtte op om initiativet – og kom ikke mindst og 

smag de dejlige hjemmebagte boller. 

 

 

 

Vi ses derude        
 

 

 

https://deltagerdanmark.dk/
https://www.omstilling.nu/groennenabofaellesskaber
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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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