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Sted Kulturhuset kilden, Nygards plads 31, 2605 Brøndby

Tilstede 61 haver

Referent Jan Petersen have 36

Dagsorden Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen.
Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Bestyrelsens årsberetning.
Foreningens årsregnskab 2016 - udsendes på mail.
Festudvalgets årsregnskab 2016 v/ Kirsten Therp.
Indkomne forslag.
Valg af formand.
Jens Ditmar Hansen modtager genvalg for 2 ir

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Pedersen modtager genvalg for 2 år
Anne- Marie Løndrup modtager genvalg for 2 ?x

Marianne Carmer ønsker ikke genvalg. Nyvalg for 2 år
Suppleanter
Palle Bleg
Steen Hansen

7 . Valg af inteme revisorer
Birthe Pedersen ønsker ikke genvalg. Ny valg for 2 år
Revisorsuppleanter

1.

2.
J.

3A
4.
5.

Kirsten Therp
BentVind

modtager genvalg for 1 år
modtag er genvalg for I år

modtager genvalg for I år
modtager genvalg for 1 ar

8. Valg af Vurderingsudvalg
Johnny Kressner modtager genvalg for 2 åt
LauÅtz Mortensen modtager genvalg for 2 år
Supl. Elo Løndrup modtager genvalg for 1 ar
Valg af festudvalg
Formand Johnny Nyby modtager genvalg for 2 åx

Mie 1 Ravn- Jannie Bleg - Gitte Vedel - Anne Jørgensen
Birthe Juhlert
modtager alle genvalg for 1 ar
Nyvalg af I nye medlemmer til festudvalget
Eventuelt

9.

Dato 04 april 2017
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Veftomst ""0 lf".rt*Aen bød deltageme velkommen og det var dejligt at se så 
]

f^*^-l T^-- *^-^^ *-Il-**-rfomand Jens mange medlemmer.
Ditmar Hansen

Ad.1 Valg af lot t"ry Kressner have 76 blev valgt som dirigent og konstaterede at

ldi.ig.rrt, generalforsamlingen var lovlig indvarslet og der var ingen

] sternmetællere indvendinger mod den udsendte dagsorden.]sterimeiællere I Indvendinger moå den udsendte dagsorden. 
I

og referent Valg som itemmetæller: Jørgen Hansen have 65. Johnny Nyby have

] 162, Janus have 63, og som referent bestyrelsens sekretær Jan 
i

^.
1OZ, Jernus tlave oJ, uB 5u 1 IEI§lElrL u§i§tJrElJerrr rLr\reta'r '"ur
Petersen have 36.

loO- , Bestyrelsens åÅberetning 2016-2ollved formanden
iBestlrelsens lla så g* der igen et år i haveforeningens historie, 53 ar, vi har i 

i

t;il*t,,i* bestyrllsen haft endnu en sæson medltore udfordringer. og der har

I med sikl<erhed ikke været tid til at sidde med hændeme i skødet'

Dødsfald: I det forløbende ar har vi desværre fået besked om

følgende medlemmer var afgået ved døden.

Have 6l Boris Larsen
Have 97 Ole Madsen her i marts må'ned

Der afholdtes 1 minut stilhed til minde om de afdøde.

Bestyrelsen har i 2016 - 2017 haft følgende hovedoverskrifter:
Banedanmark
Brøndby kommune lokal plan 405
Interne arbej der i havebyen
Vurderingsregler & salg af haver
Diverse andet bestyrelsesarbej de

I Banedanmark: Har vi fået afleveret her i 2016. Vi mangler

,frl"t"t"g på **lerne ved have 17 til 25 samt afklaret det store

område ud mod banen.

iffiili*"kil;'se så frk vi også flyttet vores store sten på

nlads
Itl"9::Vi kæmper forsat med drænet til rotunden 215 -231, men forventer
i ar at fr det på plads. Som man nok har bemærket, der er plantet i
skovkanten i en 4-5 meter.
De nye haver ligger på skovområdet matrikel nr. 8 O det står helt

Dato 04 april 2017 side2/11



Referat
Nr.253
04.o4.2017

Brøndby Haveby
Afdeling 3

Ordinær generalforsamling

Vi fik jo lokalplanen godkendt her i september måned, efter diverse
møder med Brøndby kommune & Hovedstadens sydvest kreds.
Der kom en hel del nye ting vedr. regler omkring byggeri i
kolonihaveme. Det skal dog også bemærkes, at kommunen har
meget OBS på helårsbeboelse i havebyerne fremad rettet.
I forbindelse med den nye lokalplan snakkede man også om byggeri
og det kom frem, at nogle medlemmer tror at man kan få en
dispensation bare ved at sende ansøgrringen til kommunen. Men det
kan man ikke, da vi har en stående aftale med kommunen at de
bliver sendt retur til os.

Man skal komme i kontorvagten med ansøgningen så tager vi
]stilling til den.

Byeggii.Ved byggeri skal man huske at henvende sig i
t ffi*ugt"t , tvlJman hm bygget her i vinter eller hvis man gar i
byggetanker og få en byggetilladelse inden man går i gang, det
gælder både hovedhus/terrasser og udhuse.

lHelårsvand: Som alle ved blev der sendt et nvhedsbrev ud i
1""*rnb* -å"ed 2016, angående den opgave vi havde fået med
hensyn til helårsvand og som alle også ved sagde kommunen nej, da

I området forsat bør have karakter af et kolonihaveområde og ikke et
hel årsanvendelis sommerhusområde.

lnterne arbeide i havebven: Vi hk reoareret hovedveien for
diverse huller og revner samt malet hvide striber ved huset så man
kan parkere rigtigt. Vi valgte også at ofre penge på, at få asfalteret
en hel rotunde i ar, selv om det var dyrt, men den var meget
nedslidt.

Vejbump: I år har vi fra bestyrelsens side et forslag om at falavet
vejbump på hovedvejen.
I forbindelse med, at vi i december 2015 frk tilladelse fra politiet til

klart i overdragelses dokumentet, at matriklen skal indføres i vores
lnuværende matrikel nr. 7 b det bliver klaret i løbet af sommeren, der
1 er bestilt landmålere.

lBrøndby kommune lokal plan 405:
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at lave bump, men til dette skulle vi have lys på vejen. M arbejdede
videre ud fra dette og i september maned fik vi tilladelse til at
udføre vejbump i asfalt med hvide tem på og der skulle ikke være
lys på vejen. Vi fik godkendt 30 km på området i efteråtet, men

] desværre ser vi forsat at der køres med stærk fart ind gennem
havebyen.

Foreninsshuset: Vi arbeider forsat oå at få nve klaoborde i år til
foreningshuset.

Nvt haveområde/ oarkerinp i rotunderne: Det er forsat ved at
blive et generelt problem med parkering i rotundeme. Man har kun
en P. plads pr. have. Så bedjeres gæster at bruge gæstepladser på

j området. Som i nok har bemærket så er der lavet 3 mere sidste år
som er tydeligt mærket med P skilt, og det sidste nye er vore fine
orienterings tavle ved indkørslen.

rVurderingsregler & salg af haver: Her pr. I j anuar har vi igen fra
kolonihaveforbundet fået ny skrivelse og retningslinier
Havesalg: Nye regler pr. 1 januar 2017 og i den forbindelse
anbefaler kolonihaveforbundet at alle medlemmer i haveforeningen

ifår en lejekontrakt på haverne og dette vil vi arbejde på her i
sommer 2017.

I

Bestvrelsens kontakt udvalg:
Kloak udvalg: La,.rr.itzH:ave 162 & Flemming have 227
Vand udvalg: Jørgen have 75 & Jan have 36

1Grønt udvalg Anne-Marie have 219

lPræmiehaverz 12076 nr. 104 - 123 - 138 og207

Grønne dage: Der bliver aftoldt 5 grønne dagei ar, og alle datoer
er udsendt i forbindelse med generalforsamlingen.
V har i år valgt at hæve prisen ved ikke at møde frem til de par

' timers pligtarbejde i år fra kr. 300 - til kr. 500, og her kan jeg
fortælle jer, at det er meget billigt da vi har haft en rundspørge ude

thos de andre haveforeninger i området, der bliver taget op til 1 000,-
kr. og man møder I til 2 gange over sommeren og arbejder op til 4
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l

lvand:
Åbningen af vandet frk vi klaret uden de store problemer i år. Der

lvar lidt bedre fremmøde i ar, og vi mangler kun 36 haver i forhold
til sidste år, hvor vi manglede 44 havel Brug nu vandet i år med
omtanke vi har fået en meget lille prisstigning på vandet.
Regntønder er en rigtig god investering der er 20 vandkander til
blomster i sådan en tønde.

Økonomien:
Budgettet frk vi lagt i november måned2016 med en mindre
stigning på l«. 10 pr. maned men vi har jo i mange ar holdt
havelejen på det samme.
Mere om regnskabet vil vores kassere fremlægge, men alle har jo
læst dette da det har været udsendt i en hel måned før dette møde.

Gebyrer:
Vi har valgt at regulere gebyrerne.
Rykkergebyr ikke ændret kr. 200.
Nyt for gentagende fejlindbetaling kr. 100.
Vurdering m/salg kr. I000.
Vurdering u/salg kr. 750.
Byggetilladelser kr. 300/500.

Iljemmesiden:
Her kan man se næsten alt samt om udvalg og hvem man skal
henvende sig til samt fester og andre nyheder s€rmt se i skabene.
Sidste år fik vijo 2 nye skabe i havebyen så der er ingen
unds§ldning for ikke at være opdateret.
Der er også oprettet en Facebook gruppe her i havebyen som vi
anbefaler at tilmelde sig, i dag er vi ca 144bruger
Husk at melde jeres nye adresse, telefon nr. og mailadresse
ind til os. Der er alt for mange som glemmer dette, igen i ar var der
flere.

llndbrud: H* vijo også haft her i denne vinter 1 stk. rigtigt indbrud

]billfg9t 91upp9t i forhold til ardrg havrcforenirrggr, men så kom de
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kedelige overnatninger af fremmed gæster.

op at stå med et

Rotter har vi haft og der har været mange rotter på området ifølge
kommunens rottemand. Så tænk lige på dette når i fodre fugle, og få

ryddet op i haveme samt tænke på gamle kompostbunker som er et
dejligt vinter ophold for dem.
Her til sidst tak til alle Bestyrelsen & festudvalg -

Snørssmål os kommentarer
Have 22 Jørgez kommenterede spørgsmålet angående helarsvand
havde haft besøg af 2 fra bestyrelsen, der fortalte den beslutning
man havde truffet og på hvilket grundlag.
Jørgen havde taget kontakt til Brøndby kommunesjurist og en afde
ting hun sagde var at det ikke havde noget med Brøndby kofllmune
at gøre, men en sag mellem kolonihaveforbundet og haveforeningen
havde også talt med forbundsformanden.
Jørgen læste brevet op som han havde fiet fra juristen og mente
ikke at man på den baggrund kunne konkludere, at vi ikke måtte fii
helårsvand og havde skrevet til Kommunen og havde håbet på at ffi
svar inden generalforsamlingen men dette var ikke sket.
Jørgen ville ikke lukke sagen om helå,rsvand men arbej de videre.
Spurgte også om parkeringskontrol det var også nævnt i brevet og
hvordan det kunne være, at man ikke havde fået noget at vide om
dette.
Have 219 Anne- Marie svarede at der blev talt meget om parkering i
rotundeme vi har nogle ordensregler der siger hvor mange biler der
må holde og hvilken der ikke må holde, er til stor gener mange og vi
får mange henvendelser om ikke bestyrelsen kan gøre noget ved
dette problem, vi har haft en snak om hvad vi kunne gøre ved dette.
Der erjo ikke nogen der ønsker at rende rundt og lege politimand.
På den baggrund forespurgt jeg i forbundet om hvordan vi skulle
forholde os hvis man hk en parkeringskontrol. Forbundet svarede at
så længe det ikke koster medlemmeme penge at etablere det må vi
geme. Men vi har ikke taget stilling til noget.

'/ers svarede Jørgen om hclårsvand at vi havde sendt sagen til
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forbundet der havde sendt en forespørgsel til Brøndby kommune
om helårsvand og parkeringskontrol.
Jens læste mailen op fra Brøndby kofllmune om grunden til afslaget
Jeg kan derfor ikke imødekomme ønsket om helårsvand på den
baggrund stoppede vi sagen.
Have 22 Jørgez høre om bestyrelsen kan vedtage sådan nogle regler
om parkering uden om generalforsamlingen.
Have 106 Kim har man styr på hvor hurtigt man køre på hovedvejen
er der blevet foretaget målinger.
Jens svarede, at vi ikke har nogle målinger på dette, men jeg tror
hvis man spørger generalforsamlingen er opfattelsen at der generelt
bliver kørt for stærkt i havebyen.
Have 76 Johnny hvorfor deltager bestyT elsen ikke noget udenfor
havebyen og når kredsen afholder møder.
Jørgen have 75 det møde der lige er blevet a{holdt var for
vurderingsudvalget, hvilket også stod i indkaldelsen så der var ingen
grundt til at bestyrelsen deltog.
Have 62 Johnny før måite man køre 50 km, nu er der kommet skilt
op med 30 km så det kan være at folk læser dette inden de køre ind.
Sidste år spurgte jeg hvorfor indtj eningen til vurderingsudvalget
ikke stod i regnskabet og den forklaring bestyrelsen kom med,
hvorfor er det undladt i referatet. Ville geme have bestyrelsen kom
med en forklaring på hvorfor dette ikke står i regnskabet.
Have 105 Mie arrgående P- vagter det kunne være man lige skulle

rydde op i de lokumsaftaler man har før man går videre.
Have 57 Flemming hørt at vi har overtaget vej ene i havebyen så må
de også være private og os der bestemmer hvad der skal ske med
vejene.
Jens svarede vi har ikke overtaget hovedvejen men det er stadig os

der skal vedligeholde den.
Hvis der kommer forslag om parkeringskontrol bliver det general-
forsa.mlingen der skal tage stilling til dette, vi vedtager ikke noget
hen over hoved på jer.
Jens, Johnny svarede med hensyn til vurderingsudvalget havde det
aldrig stået i regnskabet.
Have 67 Flemmingkan mar. ikke å det med i regnskabet.
Have 2l Det nye skilt ved indkørslen til havebyen hvor er det blevet
af.
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Ad- 3
Foreningens
årsregnskab
2016

Ad.3 A
Festudvalgets
årsregnskab

Jens svarede da vi fft det sat op opdagede vi en fejl og derfor er det

blevet taget ned det skulle komme op på fredag.
lDirigenten satte beretningen til afstemning ogigE ilcv rustcluluig-
vedtaset.

Årsregnskab
Flemming i har alle ået udsendt regnskabet og i kender det næsten

ibedre en mig så jeg vil gennemgå regnskabet i hovedtal så hvis i har

spørgsmål kan i stille dem bagefter.
Spørgsmål og kommentar.
Have 70 Anet rndre sig over, at vandafgifter stiger ar for år har gået

gennem flere rofunder og set flere havde store vandbeholdere som

bliver fylder op med vand. Har man tænkt sig at gøre noget ved

dette så vores vandafgift måske kan sænkes.

Flemming svarede jeghar gennemgået vandforbruget gennem de

sidste 10 ar, vandforbruget er faktisk faldende.
Have 52 Per den vandbeholder jeghar, det vand der bliver ffldt i
den er noget jeg far udefra så jeg samler sammen til vinter.
Høve 22 Jørgez syntes at det var et fantastik godt regnskab men
kunne godt tænke sig at forbedre det med kr. 300.000 hvis man fik
helårsvand og sat vandmålere op.
Eave 76 Johnny sl<yldig vandafgift hvorfor indgrår det i regnskabet
Flemming svarede vihar sat kr. 70.000 til side da vi ved, at det

stiger i ar.

Have 57 Flemming httorfor står forsikringer under skatter og

afgifter.
Jens svarede man kunne ert. under skatter og afgifter tilføje
forsikringer.

,, Flemming svarede at nogle forsikringer er sat under administration-

1." åeGr";å;; 
'd;;?"s 

argifter.
Have 206 Mortenbetahngettil rmrderingsudvalget skal stå i
regnskabet.
Dirigenten satte årsregnskabet til afstemning og den blev
enstemmigt vedtaget.

tr'estudvalset resnskab
Kirsten gennemgik festudvalget regnskab syntes det så godt ud vi.
Vi har givet kr. 20.000 en hjertestarter derfor er der et underskud på
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I2016 kr.5.708,51.
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Ad- 4

Dirigenten satte årsregnskabet til afstemning og det blev vedtaget.

Forslaset fra bestvrelsen
Anlæg af 5 stk. vejbump på hovedvejen i 2017 forventet pris
170.000 k
Jens begrunder forslaget med at der bliver kørt alt for stærkt i
havebyen.
rSpørgsmål:

Have 9I Henning Jegkøre hver dag har aldrig mødt nogen der køre
for stærkt.
Hrne 70 TbmDet er mange penge for vejbump, vil folk ikke bare

1køre ind over græsset.
' Høve 2l Sanne Hvor kommer pengene fra.
Have 22 Jørgen det er godt med vejbump.

iJens svarede jeg er overbevist om at det er en god ide. Vejbump

lbliver udformet så det passer til vores 30 km.
Have 62 syntes det er en meget darlig ide at sætte op i en
havekoloni.
Jens svarede der er flere haveforeninger der har dette.
Skriftlig afstemning. For forslaget 38 stemmer imod 81
Forslaget forkastet.

Forslag fra have 226 Anne og I(im
Vi kunne godt tænke os at der blev afstemning om at lave en
overdækket terrasse på fælleshuset treenigheden.
Alle kunne have glæde af det både ved udlejning og ved
festudvalgets arrangementer, både ved stærk sol og i regnvejr.
Anne fremlagde forslaget.
Have 70 Tbmhvad er budgettet.
Høve 57 Flemming det er et godt forslag det skal være hele
terrassen.
Høve 62 Johnny havde spurgt nogle handværker ca 160.000 kr.
Jens svarede målt op ca. 60 m3 undersøge om byggetilladelse og
hvilke tagplader skal det være.
Dirigenten vi skal stemme om vi ønsker en overdækket terrasse
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Valg af

og så skal bestyrelsen arbejde videre med dette.
Forslaget vedtaget 5 stemmer imod.

Forslag fra have 62 Johnny Nyby
Jeg foreslår, at man gratis kan lane treenigheden i forbindelse med
traktering efter en begravelse/ bisættelse af en af vores haveejere.
Da det som regel foregar fra mandag-fredag kan/skal man rette
henvendelse til den ansvarlige for Treenigheden og høre, om huset
er udlejet i weekenden og dermed ofte også en fredag.
Ieg kan ikke se, at der nogen steder i regler for udlejning af
Treenigheden, står noget omkring dette emne ogjeg mener klart, at
det er forkert at tage leje for denne anledning, da vi alle jo er en del
afdette hus.
Vi havde desværre en sådan anledning med traktering i vores
rotunde, og dette skulle der betales for. Selvom kun få måske vil
benytte sig af dette tilbud, mener jeg at det skal gennemføres og
indføj es i reglementet for treenigheden.
Johnny begrunde forslaget.
Spørgsmål:
Have 32 Marianne Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være gratis.
Have 12 3 Kirsten syntes at det er billigt det koster kr. 300 der skal
jo også gøres rent.
Have 57 Flemming gfu ind for forslaget.
Jens bestyrelsen går ikke ind for forslaget men det er billigt i dag,
man giver kr. 200 for leje af huset og kr. 100 i strøm.

:

iJohnny ville have sl«iftlig afstemning 37 for 80 imod forslaget
forkastet.

;Ad- 5 Jens Ditmar Hansen blev genvalgt for 2 fu.

Jørgen Pedersen blev genvalgt for 2 år
Anne-Marie Løndrup blev genvalgt for 2 år

lemmer og Suptr

suppleanter ]Jens
store

t
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Nyvalg Kristian Kure-Bonne for 2 åx

Suppleanter: Kirsten Therp blev genvalg for I år
Nlvalg Line Ejstrup for 1 år

suppleanter Jens takkede Birthe Pedersen der er fratrådt som revisor for det
store arbejde hun havde udført Birthe var revisor i 24 år.

Ad-8 Johnny Kressner genvalgt for 2 åtr

Latritz Mortensen genvalgt for 2 år
Suppleant E1o Løndrup ved fuldmagt for 1 år

Valg af
vurderings -
udvalg

Ad-9
Vatg af
festudvalg

Formand Johnny Nyby genvalgt for 2 år
Mie Ravn , Jannie Bleg, Gitte Vedel Nielsen, Anne Jørgensen,.wrrc rtavfl , Jilrulltr ErEB, \nLLr Yriu§l 1\riilsErr, /nxr§ JrrrEErr]Err,

Birthe Juhlert genvalgt for I ar

1D". r* 2 pladier d"r*ikke blev besat. llDer var 2 pladser der ikke blev besat.
tu§-r YaL iraelg .:l .^*: Dr§v DE§aL.

Forrnanden for festudvalget Johnny ville gerne sige tak til udvalget
for det arbejde der var blevet udført i perioden.
Takke Kim og Ole der var trådt afudvalget for deres arbejde og
håbede, at man ville støtte op om de arrange menter i2077.
Have 106 Kim Indbrud Brøndby kommune havde fældet mange
træer ud til ringvejen kunne man evt. lave et hegn, så det ikke var så

let komme ind
Jens svarede han ville tage en dialog med kommunen.

Johnnv Kressner

l ' 7'/*'---+
Jan Petersen

Referent
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