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Punkt Tekst 

Dato  25. november 2013 

Sted  Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 

Tilstede 24 haver inkl. bestyrelsen 

Referent Flemming Jakobsen – Have 227 

Dagsorden 1. Velkomst af Formand Jens Ditmar Hansen. 
2. Valg af dirigent. 
3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Budget 2014 – til godkendelse med afstemning. 
5. Eventuelt. 

Ad. 1 –  

Velkomst af For-

mand Jens Ditmar 
Hansen 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. 

Formanden beklagede, at der ikke var mange af de nye medlemmer 

til stede, og konstaterede, at der var mange af de gamle kendte an-
sigter. 

Ad. 2 –  

Valg af dirigent 

Valgt af dirigent blev Johnny Kressner. 

Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden. 

Ad. 3 –  

Valg af 2 stemme-
tællere 

Følgende 2 stemmetællere blev valgt:  

have 165 – Jørgen Hansen og  

have 70   - Tom Nielsen. 

24 haver deltog og hermed 48 stemmeberettiget 

Ad 4 -  
Budget 2014 – til 
godkendelse med 

afstemning 

Formanden konstaterede, at alle medlemmer har fået udsendt et for-
slag til driftsbudget for 2014. 

Formanden startede med udgifterne og kommentarer refereres 

Skatter og afgifter: 

 Skat er væsentlig mindre de kommende år på grund af den 

sag, vi har kørt mod Brøndby kommune, og vi vandt sagen. 

 Vandafgifter er lavere i 2013 på grund af de ned de nedlagte 
haver og de nye haver har ikke brugt væsentlig vand i 2013. 

Det medfører en væsentlig lavere aconto vandafgift i 2014, da 
den baseres på forbrug i 2013. Til gengæld kan der ventes en 

større efterbetaling i 2015. 

Vedligehold & Rep. Areal 

 Ingen væsentlige ændringer 

Huset Treenigheden – drift og lejeindtægter 

 Mindre ekstraordinær udgift til resterende anlæg ved det Nye 

Treenighed. 

Marketenderiet – Drift 

 Udgår til næste år, da vi ikke har marketenderi mere. 

Honorar og mødeudgifter 

 En mindre stigning skyldes primært, at der stadig er en del ak-

tiviteter omkring Banedanmark  
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Administrationsudgifter 

 Ingen væsentlige ændringer 

50 års jubilæum 

 Den officielle jubilæumsdag er den 12. juni 2014. Omkring ju-

bilæet laves forskellige aktiviteter bl.a. Fest for medlemmerne. 
Datoen er endnu ikke fastsat. Bestyrelsen har nedsat et jubi-
læumsudvalg. 

Hensættelser 

 85.000,- kr. til vandafgift for 2014, som først skal betales i 

2015. 

 100.000,- kr. til nye græsslåmaskiner, da de gamle er nedslid-
te. 

Indtægter 

 Har fastholdt haveleje 

 Indtægter stort set uforandret. 

Resultat 

 Forventet overskud på 18.840,- kr. 

 

Gennemgang af vandafgift: 

Vi modtager afregning på vand i maj måned.  

Regningen viser det beløb, vi skal betale for forbruget sidste år mi-
nus den aconto, vi indbetalt sidste år plus den aconto vi skal betale 

for indeværende år. Se bilag. 

2013 har et mindre forbrug på ca. 2.000 m3 på grund af de nedlagte 

haver og de nye haver, som stort set ikke har brugt vand. 

 

Spørgsmål 

Have 120 – Karin:  

Karin spurgte om der er forskel på vandafgiften i lejeboliger og ha-

vekolonien. Karin betaler kr. 37 og Havekolonien betaler kr.  48 

Karin spurgte til pengene fra skattesagen, hvor deres  placering i 
regnskabet er. 

Svar: Jens har undersøgt havekoloniens pris hos vandforsyningen og 
kender ikke til andre priser.  

Om skattepengene forklarede formanden, at de 204.000,- dækker 
11 og ½ 12, og er afsat i balancen i årsregnskabet, som først kan se 
i forbindelse med årsregnskabet. 

Have 70 - Tom 

Tom forstår ikke vandafgiftens forskel mellem dette års budget kr. 

230.000 og sidste års budget kr. 425.000. 

Svar: Jens gennemgik tidligere forklaring om vandafgift. 
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Afstemning om budget 2014  

for:  48 
imod: 0 

Budget 2014 blev hermed vedtaget. 

 Ad. 5 – Eventuelt Have 70 - Tom 

Tom forslog at papcontainere blev åbnet gennem sæsonen. så man 
kunne komme af med sit pap. 

Svar: Jens var indstillet på at efterkomme forslaget, hvis det viser 
sig muligt. 

 

Dirigenten takkede for medlemmernes deltagelse og god ro og or-
den. 

Formanden takkede også og erindrede lig om 50 års jubilæum til 
næste år. 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

 Dirigent Formand 

 Johnny Kressner Jens Ditmar Hansen 

 

 

 

__________________________ 

 Referent 

 Flemming Jakobsen 
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Bilag: 

 

 


