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Nyheder og information     16. årgang – juli 2022  
 

 

Kære Medlemmer - Lidt sommer information   

 

Konstituering i bestyrelsen.  

Bestyrelsen har ikke på den mere formelle måde, konstitueret sig, men vil i løbet af 

sommeren fordele diverse arbejdsopgaver imellem sig, hvordan fordelingen af opgaverne 

ender, vil medlemmerne løbende blive orienteret omkring,        

 

Tirsdags cafe  

I lighed med sidste år sørger aktivitetsudvalget for lidt spisning til tirsdagscafeen den 5. 

juli 2022 – der spises kl. ca. 18.45 og der serveres tarteletter.  

Prisen vil være: 3 stk. = 30,00 kr. og 5 stk. = 45,00 kr. Der sælges som sædvanlig drikkevare 

til en billig pris.  

Efter endt spisning serveres der kaffe + kage, krydret med en snak om høstfesten den 20. 

august.  

Ad hensyn til den videre planlægning må i gerne tilmelde jer på enten Facebook, på mail til 

festudvalgets mail, eller på sms til Anne på 2233 0109  

 

Håber rigtig mange vil støtte op om dette super arrangement. 

 

Nyt fra byggeudvalget – hvorfor et byggeudvalg.  

Da byggeudvalget måske er lidt usynligt i foreningen, kommer her en kort beskrivelse af 

udvalget arbejde og arbejdsopgaver. 

Byggeudvalget er et udvalg nedsat af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter §10. 

Udvalget skal, efter bedste evne, hjælpe bestyrelsen med at sikre at nybygning, ombygning 

og lovliggørelse i forbindelse med salg overholder de til enhver tid gældende vedtægter, 

lokalplaner, kolonihaveloven, servitutter m.v.  

Det er nemlig foreningen (repræsenteret ved bestyrelsen) der har ansvaret for lovligheden 

af alle bygninger på haveloddet, er lovlige, ved salg. 

I kolonihaveforbundets bestyrelses vejledning er følgende beskrevet:   

Bestyrelsen skal - efter bedste evne - påtale eventuelle uoverensstemmelser for have og 

bebyggelse i 

forhold til gældende regler i deklarationer, lokalplaner, vedtægter, lejekontrakter mm. Det 

er vigtigt, at 

bestyrelsen er omhyggelig med dette arbejde, idet bestyrelsens medvirken til salget kan 

medføre en risiko for erstatningskrav fra køberen. 
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OG:  

Det skal imidlertid understreges, at det er bestyrelsens pligt at føre tilsyn med at gældende 

byggeregler overholdes, og at en tilsidesættelse af disse regler vil udgøre en misligholdelse 

af lejekontrakten med ejeren af kolonihavearealet, som kan medføre, at hele foreningens 

lejekontrakt ophæves. 

 

Nogen mener at det udelukkende er medlemmernes eget ansvar at overholde foreningens 

vedtægter og de kommunale lokalplaner, og at bestyrelsen ikke skal blande sig i det. Og det 

er da også klart medlemmernes eget ansvar at overholde vedtægter og lokalplaner. 

 

Men da et salg ikke kan gennemføres uden en vurdering, og en vurdering kun kan foretages af 

et lovligt byggeri, ender ansvaret, og dermed risikoen for et erstatningskrav, alligevel hos 

foreningen ved bestyrelsen.   

 

Byggeudvalget har i sæsonerne 20 og 21 beskæftiget sig med bl.a.: 

Været i kontakt med 20 haver hvor henvendelserne har drejet sig om nybygninger, 

ombygninger eller lovliggørelse i forbindelse med salg. 
 

Holdt / deltaget i div. møder med kommunen omkring fortolkning af lokalplanen. 

 

I forbindelse med salg at konstatere om bebyggelse er lovlig i forhold til lokalplanen, og 

foreningens vedtægter, og hvis ikke, så at rådgive sælger, om hvordan kolonihavehuset, så 

nemmest bliver lovliggjort. Efterfølgende at kontrollere om lovliggørelsen er fuldført, så 

huset kan vurderes. 

 

- At: Efter lovliggørelsen at lave målsatte tegninger af bebyggelsen og dens placering på 

haveloddet og tage billeder til dokumentation og arkivering. 

 

Ved nybyggeri, ombygning eller tilbygning, at vejlede, rådgive og modtage tegninger med valg 

af materialer. 

 

Disse opgaver kan medføre adskillige mails og telefonsamtaler, før en byggetilladelse kan 

gives. 

 

- At: Efterfølgende kontrollere at byggeriet er opført i henhold til byggetilladelse 

- At: Tage billeder til arkivet. 

- At: Udstede ibrugtagningstilladelse. 

 

I de forgangne to år er der tilgået udvalget ca. 140 mails, som stort set alle skal drøftes i 

det samlede udvalg før en besvarelse foreligger. 
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Med denne korte beskrivelse håber bestyrelsen og udvalget for en større forståelse for 

byggeudvalget berettigelse.  

 

Hynder til fælleshuset.  

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke have 59 for de mange sædehynder de 

har doneret til fælleshuset – nu kan man sidde blødt og behageligt på foreningens borde / 

bænkesæt.       

 

Skt. Hans  

Blev der tidligere kry, meldt ud at der ville blive et fælles arrangement ved vanddammen – 

arrangeret i fællesskab mellem flere afdelinger. Dette glippede desværre helt, da flere af 

vores naboafdelingers bestyrelser tillige med os, blev ramt af sygdom og mangel på hænder 

til arrangementet. Vi satser igen til næste år. Beklager selvfølgelig tidligere udmeldinger. 

 

Petanqueturnering + petanquebanen  

Sæt X i kalenderen den 23. juli kl. 10.00 – der vil være den interne petanqueturnering hvor 

alle foreningens medlemmer kan deltage. Vinderne vil være dem der skal repræsentere 

foreningen i den store eksterne turnering. Der vil være salg af drikkevare og lidt at få at få 

en flæskestegssandwich under turneringen.  

 

Petanquebanen ved fælleshuset er til fri afbenyttelse for alle foreningens medlemmer – 

banen kan tillige benyttes ved udlån af fælleshuset.   

 

En petanquebane er ikke bare en bunke grus, der er lagt tilfældigt – der er en kunst at lave 

en sådan bane, så derfor opfordres alle selvfølgelig til at være med til at benytte banen til 

at spille petanque på og undgå at ridse ned i de forskellige lag i banen.  

 

Hvis du lejer fælleshuset bedes du gøre opmærksom på du ønsker at benytte banen, og du 

vil få udleveret redskaber til brug, for at afleverer banen som modtaget.  

 

Høstfest  

Planlægges til at løbe af den 20. august forudsat der melder sig nok frivillige medlemmer 

der melder sig til at give en hånd med i planlægningen samt i afviklingen på selve dagen…. 

Man kan melde sig til Anne eller på festudvalgsmailen.  

 

Ferie.  

Bestyrelsen tillader at holde lidt ferie, løbende i juli, men vil selvfølgelig sikre at 

dagligdagens udfordringer passes, samt de opgaver der allerede er pipelinen bliver ordnet.   

Vi ses derude        
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Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864           Sarah List    Torben Dehli   Lennart Kofoed  Karsten Eriksen 

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.           

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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