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Nyheder og information    16. årgang – august & september 2022  
 

Kære Medlemmer, 

 

Hermed lidt nyt fra bestyrelsen og hverdagen, i helt vilkårlig rækkefølge. 

 

Åbent bestyrelsesmøde. 

En tidligere tradition med åbne bestyrelsesmøder forsøges nu gentaget. Dvs. en halv time 

før hvert bestyrelsesmøde (i sæsonen) har medlemmerne mulighed for at komme forbi 

kontoret fra kl. 17.00 og få en sludder med medlemmer af bestyrelsen.  

Kom endelig forbi hvis du som medlem har noget du gerne vil drøfte med bestyrelsen – 

tanken er, at din henvendelse måske allerede kan afklares på bestyrelsesmødet, lige efter 

det åbne bestyrelsesmøde.  

• Første åbne bestyrelsesmøde er den 29. august kl. 17.00  

• Andet åbne bestyrelsesmøde er den 10. oktober kl. 17.00 

 

Tirsdags cafe  

Sæsonens sidste tirsdagscafe blev afviklet i en hyggelig atmosfære og hvor Anne havde 

lavet den lækreste fyld til tarteletter – alt blev udsolgt.  

Stor tak til Anne for indsatsen omkring tirsdagscafeerne. Vi håber, at denne hyggelige 

tradition vil fortsætte til næste sæson.   

 

Høstfest  

Med en stor indsats fra Anne (have 63) og med hjælp fra Karsten (have 29) er det lykkedes 

at motivere flere medlemmer, til at sige ja til at hjælpe den 20. august.  

 

Høstfesten gennemføres derfor, fra kl. 10.00 til kl. 18.00.  

 

Kæmpe tak til de frivillige der har sagt ja til at hjælpe - I ved selv hvem        

 

Programmet for dagen, som er knap så ambitiøst som i 2021, sendes ud til foreningens 

medlemmer på mail, når alle aftaler vedr. underholdning mv. er bekræftet. Der vil i lighed 

med tidligere år også være mulighed for at have en loppebod. Arrangementet annonceres i 

de lokale aviser, på de sociale medier og diverse markedskalendere. 

 

Når du modtager en poster med programmet for den 20. august, må du / I mægtig gerne 

dele det i jeres netværk på FB, opslag i jeres nærområde, eller andre steder i kan komme i 

tanke om.  
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Petanqueturnering 1. 

Sæt X i kalenderen den 23. juli kl. 10.00, skrev vi i sidste nyhedsbrev, men den interne 

turnering blev ændret til en hverdagsaften i august – den interne turnering afvikles således 

den 25. august, med spillestart kl. 16.30.  

 

Der vil ikke være mulighed for at købe mad eller drikke på dagen, men man er velkommen til 

selv at medbringe lidt spiseligt og noget der kan slukke tørsten.   

 

Mød talstærkt frem og hep på vores aktive petanquemedlemmer.,  

 

Petanqueturnering 2.  

Da vi har nogle rigtigt dygtige petanquespillere, som vinder den eksterne turnering med de 

øvrige afdelinger år efter år, lægger vi atter baner og ”hus ” den eksterne turnering, der 

afvikles den 3. september med kampstart kl. 10.00. Der vil som sædvanligt være mulighed 

for at købe noget at spise og drikke.   

 

Rotunderne – parkering. 

Vi har tidligere gjort opmærksom på og henstillet til, at der ikke parkeres uden for 

indgangene til haverne i rotunderne. Nogen medlemmer må dog have glemt dette, da vi i 

bestyrelsen til stadighed modtager henvendelser over hvordan der parkeres i rotunderne. 

Her kommer så reglerne: Der skal altid være fri plads foran indgangene til de enkelte 

havelodder, i tilfælde af der kommer udrykningskøretøjer til rotunden eller bare besøg af 

Falck eller Flextrafik, som skal servicere eller bringe gæster til havelodderne.  

 

 
Den grønne linje skal illustrerer hvor det indskærpes til der ikke parkeres.  

 



Brøndbyernes Haveby Afd. 4 
Stjernestien 105, 2605 Brøndby  www.broendbyhavebyafd4.dk 

 

3 

 

Har en familie behov for permanent at have to biler parkeret i en rotunde, så aftales 

vilkårene nærmere med naboerne. På samme måde med trailere, som vi har alt for mange af i 

hver enkelt rotunde.  

 

Gæster som besøger en rotunde viger naturligvis for de faste beboere om nødvendigt.  

 

Nu burde det ikke være nødvendigt at påtale dette mere – det er ikke så svært at efterleve 

og der er stadig masser af plads til trailerparkering ved vores grøntgård.  

 

Vestegnens Politi.  

Det har været et forrygende godt samarbejde med Vestegnes Politi – de har taget 

foreningens henvendelser omkring biler uden nummerplader, samt trailere med både, meget 

alvorligt og bestyrelsen har haft en god kontakt til ”betjent Simon”. Foreningen vil trygt en 

anden gang kontakte Vestegnens Politi.  

 

Fælleshuset 1.  

Kan ikke lejes i ugerne 34 + 35, da det er ugerne, hvor et hold frivillige fra foreningen vil gå 

i gang med at renovere taget over køkken og kontor, som er utæt og trænger til en større 

renovering/udskiftning.  

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at der er udlejning i slutningen af uge 35 samt på 

petanqueturneringen, så der satses på at den fulde renovering af taget er afsluttet den 1. 

september.  

 

Fælleshuset 2  

Hvis du ønsker at leje fælleshuset, er det vigtigt du læser og forholder dig til de 

retningslinjer, der er forbundet med lejemålet, så glider udlejningen lettere for alle parter. 

Retningslinjerne kan læses på foreningens hjemmeside under punktet ”Fælleshuset”.  

 

Når du reserverer huset i kalenderen, skal der indbetales 2.000 kroner i depositum på den 

konto der står nævnt på hjemmesiden. Er pengene ikke tilgået foreningen senest 14 dage 

efter reservationen, annulleres reservationen.  

 

Ønsker du at bese huset inden du lejer det, skal dette foregå på de datoer, hvor der er 

fælles arbejde, da der altid vil være folk i huset her.  
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Kongressen. 

Kolonihaveforbundet kongres finder sted den 9.-10. september i Aalborg og der er lagt op til 

nogle tunge debatter. Foreningen har modtaget ca. 60 indkommende forslag der skal drøftes 

samt regnskaber fra 2019 og frem (pga. Corona har en kongres været aflyst) Alle spørgsmål 

skal indledningsvis drøftes i Kredsene. Hanne er sammen med Annie fra afd. 5/6 udpeget 

som en del af de delegerede fra Hovedstadens Sydvest Kreds… 

 

Grøntgården  

Bliver benyttet flittigt, dog er der til stadighed medlemmer der ikke lige er opmærksom på 

at det ikke er ok at læsse / tømme sin trillebør lige inden for åbningen. Tag gerne selv en 

greb med når du frekventerer grøntgården og gør dig den ulejlighed at fylde op langs med 

siderne og hold åbningen helt fri for grønt.  

 

For nye læsere, skal det nævnes at det i flere omgange har været afprøvet, at der hang en 

greb ved indgangen til grøntgården, men de fik desværre ikke lov at hænge længe, selv 

fæstet med kæder og hængelås.  

 

Der har været et par henvendelser vedr. trappen – henvendelser der har handlet om et 

gelænder. Preben fra have 44 der har konstrueret trappen, ser på muligheder vedr. et 

gelænder og pludselig en dag sidder det der, hvis vi kender Preben ret. 
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Fodboldmål.  

Foreningens fodboldmål har set bedre dage i konstruktionen. De mål vi har for nuværende 

kræver nye hjul for at kunne flyttes mere smidigt. At sætte nye hjul på den type mål vi har, 

vil være temmelig bekostelig ca. 6.000,00 kroner pr. mål. Alternativt overvejes der helt nye 

mindre mål, der er mere håndterbare for alle, inkl. græsmanden. Disse mål er vi ved at 

indhente priser på….  

 

Indtil en løsning er fundet, så er der et par bestyrelsesmedlemmer, der er græsmanden 

behjælpelig med at sætte målene så det ligner en rigtig fodboldbane.  

 

Standerstrygning. 

Flaget stryges for sidste gang i denne sæson, den 24. september – så sæt gerne allerede nu 

kryds i kalenderen. 

 

Når flages stryges i skumringen, så lægges der op til hygge omkring bålfadene, samt lidt 

spiseligt i fælleshuset.  

 

Hvem ved, måske kommer der også en overraskelse eller to når det bliver mørkt.   

Mere om dette arrangement i en særskilt indbydelse, men vær gerne opmærksom på datoen 

og tidspunktet på dagen. 

 

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             

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    Pia Hansen        

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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