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Nyheder og information    17. årgang – marts 2023   
 

Kære Medlemmer. 

Snart ses vi igen, derfor kommer her i tilfældig rækkefølge nyt fra bestyrelsens hverdag 

igennem vinteren og lidt vedr. den kommende sæson.       

 

Havesalg – Velkomstudvalget  

I oktober og november måned, sidste år, solgte vi haverne 17 – 79 – 90, og i den forbindelse 

byder bestyrelsen stort velkommen til de nye medlemmer på de nævnte havelodder. 

Velkomstudvalget er i kontakt med de nye medlemmer. 

 

En reminder.  

Skulle der være medlemmer der i vinterens løb har fået ny adresse, nyt telefonnumre eller 

ny mailadresse, så er det værdsat at foreningen modtager disse, så kolonihaveforbundets 

medlemsportal er opdateret med foreningens korrekte data. 

Skriv endelig, nye adresser, telefonnumre eller mailadresse til: 

bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk, så opdaterer bestyrelsen medlemsportalen.  

 

Vandaflæsningen og priser på vand i 2023. 

Vandaflæsninger er til stadighed en udfordring, der er fortsat en del haver der ikke får 

læst vand af og sendt et billede af deres vandure til foreningen.  

 

HOFOR har skiftet vandure på hovedvandurene på begge stier, efter der har været udfald 

på begge hovedvandure.   

 

Priser på vand for 2023 kan ses i det nedenstående link.  

 

https://www.hofor.dk/erhverv/priser-paa-forsyninger-erhvervskunder/priser-paa-vand-

2023-for-erhvervskunder/priser-paa-vand-2023-i-broendby-for-erhverv/  

 

Elektroniske vandure.  

Bestyrelsen overvejer at kommer med et forslag til den kommende GF som omhandler en 

nedsættelse af arbejdsgruppe der evt. vil arbejde for og indhente priser på etablering af 

elektriske vandure med elektronisk aflæsning.  Bestyrelsen opfordrer allerede nu 

medlemmer til at melde sig til en sådan arbejdsgruppe.  

https://www.kamstrup.com/da-dk/vandloesninger/fjernaflaesning-af-vandmaalere 
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Vandafregninger: 

Vandregnskabet er færdig og alle foreningens medlemmer vil modtage deres afregning i 

løbet af den kommende weekend. 

Vi vil som noget nyt foretage alle afregninger i forbindelse med opkrævningen af havelejen 

for 2. Kvartal 2023. Dette betyder at både dem som skal betale ekstra for vand opkræves 

og dem som skal have penge tilbage vil blive modregnet i den kommende haveleje.  

 

Sync – hvad er nu det.  

Bestyrelsen har benyttet vinteren til at være på kursus ud i at få alle foreningens vigtige 

dokumenter gemt i en ” sky”. Vi har valgt et system der hedder Sync og lavet en aftale med 

en ekstern administrator, således der altid vil være en der kender systemet og således at 

ingen fra kommende bestyrelser skal føle sig lost, hvis ansvaret for foreningen overgives til 

kommende bestyrelser.  

 

Systemet er nemt at gå til og der mangler i skrivende stund nogle timeres arbejde, så vil alle 

dokumenterne i foreningens fysiske havearkiv, også være scannet og fremover, opbevaret 

elektronisk.  

 

Hjemmesiden – kalender.  

I vinterens løb er der foretaget nogle få enkle ændringer på hjemmesiden og det betyder at 

der vil være en kalender på forsiden, som hele tiden vil være/blive opdateret med hvad der 

sker i foreningen. På samme kalender vil det også fremgå hvornår der tømmes mad- og 

restaffald, pap, metal, plastic, grønt samt storskrald.  

 

Der deles derfor ikke en kalender ud for den kommende sæson, nu er det op til 

medlemmerne selv at finde de nævnte informationer.  

 

https://broendbyhavebyafd4.dk/ 

 

For de medlemmer der ikke er på internettet, vil bestyrelsen være behjælpelig med et 

print, men kun af affaldskalender. 

 

De vigtigste datoer vil fremgå af kommende nyhedsbreve.  

 

Sæsonens første fællesarbejde. 

Sæsonens første fællesarbejde falder altid på en lørdag - lørdagen før vi sætter flaget og 

vil i år være den 25. marts kl. 09.00 til kl. 12.00, hvor alle affaldsbeholdere skal køres ud på 

stierne og inventar sættes på plads i fælleshuset, køkkenet skal rengøres, inkl. hvidevare – 

således at fælleshuset står klart og indbydende til standerhejsningen.  

Toilet og pissoiret skal rengøres og åbnes for sæsonen.    

https://broendbyhavebyafd4.dk/
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Sæsonens fællesarbejde. 

Vil blive afviklet på få onsdage og en på søndage igennem sæsonen. På onsdage, er tiden 

mellem kl. 17.00 til 20.00. På søndage er tiden mellem kl. 09.00 til kl. 12.00. Man mødes ved 

fælleshuset og fællesudvalget udstikker de opgaver der måtte være på de nævnte 

fællesarbejdsdage.  

 

Datoer og opgaver vil også her fremgå af kalenderen på hjemmesiden.  

https://broendbyhavebyafd4.dk/  

 

Standerhejsning.  

En hyggelig tradition der gentages år efter år. Flaget sættes den 26. marts kl. 11.30 og ca. 

kl. 12.00 serveres der lidt let frokost, inde i fælleshuset. Pia og Asger fra have 84 er dem 

der står for frokosten. Der vil være mulighed for at købe lidt drikkevarer til fornuftige 

priser. Husk kontanter, der kan ikke betales med mobilpay. Bestyrelsen håber at se rigtig 

mange medlemmer til et par hyggelige timer som start på 2023 sæsonen.   

 

Affaldshåndtering – Grøntgården. 

Mad- og restaffaldsbeholdere køres ud på stierne den 25. marts. Alle øvrige beholdere 

sættes frem i affaldsgården.  

 

For nye medlemmer, kan koden rekvireres hos fællesudvalget eller bestyrelsen.   

 

Storskrald afhentes 1 x månedlig og må sættes ud for ens rotunden aften før afhentning. 

Storskrald er et ekstra tilbud til det større affald der ikke kan placeres i metal, plastic, 

Pap eller deponibeholderne.  

Træ skal bundtes og må ikke være længere end en meter. Cykler skal mærkes med navn og 

adresse på den der har sat cyklen ud samt der skal tydeligt stå at cyklen sættes til 

storskrald.  

 

Alt der er flydende, samt maskiner der indeholder en tank med f.eks. olie eller benzin må 

ikke sættes ud til storskrald.  

 

Grøntgården er fortsat, kun tænkt, som et supplement til genbrugspladsen grønne afdeling 

og det er ikke tilladt at læsse grønt af fra en trailer, det er ikke tilladt at smide frugt, og 

grøntsager, idet det tiltrækker rotter.  

 

Datoer for tømning af metal-, pap-, plastic-, deponi, mad-, og restaffaldsbeholdere, samt 

afhentning af storskrald, er endnu ikke meldt ud fra Brøndby Kommune. 

Så snart der er nyt fra Brøndby Kommune så opdaterer vi kalenderen på hjemmesiden.  

 

https://broendbyhavebyafd4.dk/
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Fælleshuset  

I den kommende sæson vil det være Torben Dehli (have 61) der er ansvarlig for udlejning af 

huset og Torbens telefonnummer findes bl.a. på hjemmesiden. Det er Torben der skal laves 

aftaler med, samt rapporteres til, hvis i som lejer støder på ting der kan gøres anderledes 

eller bedre.  

 

Indtil elpriserne er faldet eller blevet mere stabile vil en kilowatt koste 10,00 kroner ved 

benyttelse af fælleshuset.   

 

Flagning. 

 Pia og Asger har desværre nedlagt erhvervet som dem der pligtopfyldende har flaget 

igennem flere sæsoner, og da der ingen, der tidligere har meldt sig til at overtage tjansen, 

så sættes flaget til standerhejsning og standerstrygning af bestyrelsen, øvrige dage flages 

med foreningens vimpel, indtil en ny flagansvarlig melder sig på banen. 

 

Arrangementer 

Arrangementer er en hyggelige tradition og der er for nuværende ikke mange der har meldt 

sig til at være med til at lave eller arrangerer arrangementer. 

Bestyrelsen er værter ved standerhejsning, generalforsamling og standerstrygning, men 

arrangerer ikke øvrige arrangementer i den kommende sæson. 

Bestyrelsen hjælper rigtig gerne med til skriftlig at få formidlet arrangementer i 

nyhedsbreve, på medlemsmail, sociale medier samt til naboforeningerne – men andre må 

være initiativtager til sæsonens arrangementer.   

 

Referat fra Kolonihaveforbundet Kongres 2022  

Er vedhæftet dette nyhedsbrev, da der er besluttet nogle få punkter i referatet der 

fremover skal indgå i foreningens vedtægter og indgå i de kommende vurderinger.  

 

Foreningens forsikringer.  

Bestyrelsen har også benyttet vinteren til at gennemgår foreningens forsikringer og fandt 

der var steder i policerne, fra vores daværende selskab, der ikke helt var så dækkende som 

vi troede. Vi har været ude på markedet og fundet at forsikringer fra selskabet Tryg er det 

selskab der kan / gav os det bedst tilbud med en udvidet dækning på flere af de 

forsikringer som kræves af en forening som vores. I skrivende stund er flytning af policer 

fra Codan til Tryg i proces.  

 

Vigtige datoer til kalenderen for marts 2023  

Lørdag den 25. marts – fællesarbejde kl. 09.00 – 12.00  

Søndag den 26. marts – standerhejsning kl. 12.00  

 

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   

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. 

 

 

Leje af fælleshuset 

Torben Dehli 2752 2592 

Har I brug for at tale med Torben er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe Torben på. 

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside: https://broendbyhavebyafd4.dk/om-

os/faelleshuset                                      
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