
Referat af bestyrelsesmøde 9. august 2022 

Til stede: Gitte, Sandra Kevin, Lars, Kim og Mai(referent) 

 

1.Status fra Gitte og Sandra 

Havesalg 

Der er siden sidst blevet solgt syv haver. Der er 12 på interesselisten. 

Byggeansøgninger 

Kredsen tager sig nu af byggeansøgninger, og det er er dejligt, at det letter Haveforeningen 

Nørrevænge for en del arbejde. Før var foreningen meget inde over, og der skulle to underskrifter 

på. 

Det kan dog være lidt uhensigtsmæssigt, at haveforeningen så slet ikke bliver orienteret om 

byggeprocesser længere, så man ikke ved, hvad der foregår, idet byggeansøgningerne jo så slet ikke 

skal forbi foreningen, men går direkte til kredsen. Der bliver taget kontakt til kredsen om, at HF 

Nørrevænge gerne vil orienteres, når der kommer en byggeansøgning. 

 

Skraldeområdet 

Kommunen har godkendt, at skraldeområdet må indhegnes med et plankeværk. Gitte var så gået i 

dialog med formand for Haveforeningen Parken, om de to foreninger kunne bygge hegnet selv for 

at spare på udgifterne. Dette er dog sat på hold, idet HF Parkens formand for nylig er gået af, og der 

er endnu ikke valgt en ny formand. 

De to haveforeninger blev på et fælles møde tidligere på året enige om at være sammen om 

projektet, da skraldeområde og p-plads er fællesområde. Gittes mand Peter har nu tegnet et muligt 

nyt plankeværk, som er af træ. Den store container stadig skal blive stående, og plankeværket burde 

kunne give en del læ og dermed færre problemer med flyvende og lugtende affald for de haver, der 

støder op til. 

P-plads 

Det er også aftalt med kommunen, at der bliver sat en pullert i vejen nede for enden ved siden af 

bommen, da folk kører igennem med biler, og det må de ikke.  

 

2. Forslag fra Kim: Flere informationer på informationstavlen 
 

Nogle medlemmer har udtrykt, at de savner at få mere information i fysisk form og ikke kun digitalt 

på hjemmesiden og Facebook. Der blev foreslået, om foreningens infotavler kunne bruges til at slå 

en aktivitetsoversigt op, så medlemmerne kan følge med i, hvad der sker i løbet af året. Der er dog 

den risiko, at man med sådan en løsning risikerer at misse nogle ting, hvilket så vil afføde endnu 

mere brok, idet der jo opstår begivenheder hen over året, som ikke kendes fra starten af året, og her 

er en hjemmeside og Facebook-side mere dynamisk. 



Bestyrelsen diskuterede forslaget en del og endte med at beslutte at bruge informationstavlerne til at 

slå aktiviteter op i hele næste år som en forsøgsordning og så evaluere på det derefter. 

Medlemmerne er velkomne til at komme med opslag til infotavlerne med henvendelse til Sandra. 

 

 

3: Økonomi ved Lars 

 

Alle på nær ét medlem har indbetalt kontingent for året, så det er godt. Dog er foreningens økonomi 

fortsat meget stram, så der er ikke plads til nogen former for "udsving". 

Der blev snakket om, at der i år ikke er en foreningsfest, da der ikke har meldt sig nogle til 

festudvalget, så i år holdes der således en jubilæumsfest med pølser og brød i forbindelse med 

arbejdsdagen 20/8. Det er det, der er råd til, hvis ikke kontingentet skal sættes op. 

 

4. Arbejdsdag + ekstraordinær generalforsamling + jubilæumshygge 

den 20/8 
 

Det er uvist, hvor mange der kommer og deltager den 20. august, så bestyrelsen besluttede at give 

medlemmerne et opkald og blive klogere på det. Det er vigtigt, at der er god opbakning til sådan 

noget som en arbejdsdag og ikke mindst en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal have 

valgt en ny kasserer. Gitte foreslog, at hvis vi ikke kunne samle 20 deltagere til dagen, måtte der 

måske lægges en ny plan. 

Forud for arbejdsdagen bliver der tjekket op på malingsbeholdningen og farvekoder, så der kan 

købes mere maling. Der holdes fast i beslutningen om, at hver sti fremover får sin egen farve på 

lågen, så stien dermed ligesom får en "farve", nu hvor stierne ikke længere hedder Skovstien, 

Jættestien mv. - gul, grøn, rød og blå. 

 

Kim tilbød at gå en tur og sprøjte med algefjerner inden arbejdsdagen. 

Det blev diskuteret, hvad vi gør, hvis folk ikke passer deres hække. En mulighed er, at der én gang 

om året bliver bestilt et firma til at komme og klippe den - på medlemmets regning. Det bliver et 

punkt på næste generalforsamling. 

 

5. Målerbrønd 
 

På sidste generalforsamling blev der nedsat et udvalg, som skulle kigge nærmere på mulighederne 

for at få etableret målerbrønde i haverne i stedet for den nuværende løsning med manuel aflæsning. 

Kim er med i udvalget og vil snart indkalde til et møde i udvalget, men vil også gerne lige vende 

emnet i bestyrelsen. VVS-firmaet Finn Hansen siger, at de brønde, som folk har i deres haver ikke 

dur, fordi de er for smalle. VVS-firmaet mener ikke, det er den rigtige måde at gøre det på, men at 



man skal have en større brønd, og at der skal være en ventil med tilbageløbsfunktion. Han har vendt 

dette med Søren have 41 og Johnny have 157, som også er med i det lille målerbrønd-udvalg. 

Gitte har et tilbud fra Finn Hansen fra 2021 på, at det vil koste cirka 5615 pr. ny målerbrønd. Dertil 

kommer cirka 5000 kroner for gravearbejdet, hvis man ikke selv vil grave. 

Bestyrelsen vil nu undersøge, hvor meget de i andre kolonihaveforeninger har betalt for deres 

målerbrønde, og hvordan de virker. En slags benchmark-undersøgelse. 

 

6. Eventuelt 

 

Det blev igen diskuteret, at økonomien er stram, og at vi ikke har nogen buffer i foreningens 

økonomi. Vi har ikke til dårlige tider. Det blev diskuteret, om havelejen skal sættes lidt op. Dette 

kan dog kun ske på en generalforsamling. 

 


