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Punkt

Tekst

I)ato

10-04-18

Sted

Kulturhuset kilden, Nygårds plads 3 1, 2605 Brøndby

Tilstede

59 haver

Referent

Jan Petersen have 36

I)agsorden

Velkomst af formand Jens Ditmar Hansen.
1
Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsens å,rsberetning.
3. Foreningens årsregnskab 2017 - udsendt på mail.
A Festudvalgets årsregnskab 2017 v/ Kirsten Therp.
B Beretning fra Festudvalget.
Indkomne forslag.
Valg af Kasserer.
Flemming Jakobsen. Ønsker ikke genvalg for 2 ir
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Mette Bøgedam Ønsker ikke genvalg for 2 ir
modtager genvalg for 2 hr
Jan
Ny
Valg for 1 år
Ny
Valg for 1 år
Suppleanter:
Palle
modtager genvalg for I år
Steen
modtag er genvalg lbr I år
7
Valg af inteme revisorer
Jørgen
Ønsker ikke genvalg for 2 ilr
Revisorsuppleanter
Kirsten
modtager genvalg for I år
Valg for 1 ar
Valg afVurderingsudvalg
Tom
modtager genv alg for 2 år
Supl. Elo Løndrup modtager genvalg for 1 år
Valg af festudvalg
Kasserer Kirsten Therp Modtager genvalg for 2 Lr
Mie Ravn- Jannie Bleg - Gitte Vedel
Birthe Juhlert
Anne Jørgensen modtager alle genvalg for 1 år
Nyvalg af 2 nye medlemmer til festudvalget
10. Eventuelt

.

45.
6.

Petersen
valg
valg

.

8.

Bleg
Hansen

Hansen

Therp
Nyvalg
Nielsen

9.

-
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Velkomst ved Formanden bød de tilstedeværende velkommen og præsenterede
formand Jens bestyrelsen.
Ditmar Hansen

Ad.l Valg af

John Damgaard blev valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og der var ingen
dirigent,
stemmetællere indvenderinger mod den udsendte dagsorden.
og referent
Valg som stemmetæller: Tom Nielsen Have 70. Jørgen Hansen have
165. Svend Sørensen have 168, og som referent bestyrelsens
sekretær Jan Petersen have 36.

Ad-2
Bestyrelsens
årsberetning

Bestyrelsens årsberetning 2017- 2018 ved formanden.
Ja, så gik der igen et ar i haveforeningens historie,54 ir. Vi har i
bestyrelsen ha{t endnu en sæson med store udfordringer, og der har
med sikkerhed ikke været tid til at sidde med hænderne i skødet.

Dødsfald: I det forløbende år har vi desværre fret besked om
følgende medlemmer var afgået ved døden:
Have 64, Bent Petersen
Have 97 , Ole Madsen i foråret
Der afholdtes I minut stilhed til minde om de afdøde.
Bestyrelsen har i2017- 2018 haft følgende hovedoverskrifter:
Banedanmark

Matriklen
Brøndby kommune lokalplan 405
Inteme arbejde i havebyen
Vurderingsregler & salg afhaver
Diverse andet bestyrelsesarbejde
Banedanmark: Nu mangler vi afslutningen på arealerne ved have
17 til25 samt afl<laret det store område ud mod banen der skulle
været afleveret her i december må,ned, men nu er det udsat på grund
af noget entreprenør arbejde i banegraven.
Vi fik lavet tv på drænet til have 200- 215 samt 216- 231 i
sommeren og vi vil forsætte i sommeren 2018, da vi har meget vand
på hovedvejen særligt ved containerpladsen.
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På de nye 2 rotunder har vi også fået matrikelnummer
som blev 7 AZ som i den gammel afd. under matr. 7 B.

Matriklen:

Brøndbv kommune lokal olan 405: Det skal osså bemærkes at
kommunen har meget OBS på helårsbeboelse i havebyerne fremad
rettet. Der er som bekendt udsendt en skrivelse (udsendt til haveme)
fra kommunen og vi afi,enter et nyt møde her i foraret med kreds og
kommune, så må vi se hvad tiltag der bliver ud af dette.
Hos Brøndby kommune er der kommet en ny hjemmeside med et
særligt punkt om kolonihaverne.

Dispensationer: Det skal bemærkes, at man ikke kan søge
dispensationer direkte til kommunen, men det skal gå gennem
bestyrelsen som eventuelt kan anbefale, og skulle man gå uden om
bestyrelsen, så bliver den sendt retur til haveejeren.
Ligeledes skal I huske, at henvende jer i kontorvagten hvis
man har bygget her i vinter eller hvis man går i byggetanker, at få en
byggetilladelse inden man går i gang, det gælder både hovedhus/
terrasser og udhuse.

Bfeærii

Sorterins af affald: Vi har været til møde med kommunen her d. 6
marts angående sortering af affald, alle har fiet brevet og den lille
folder om hvorledes man skal sortere affald, om2 br skal vi også
sortere køkkenaffald, men hvorledes dette kommer til at foregå ffir
vi at vide i202\.Det skal lige siges, at de container der står på
pladsen skal bruges og husk ikke noget affald ved siden af
containerne.
Interne arbejde i havebyen:
Flagmand & containermand: Tak til Rene for at passe
containerpladsen, men vi må desværre konstatere, at Rene ikke vil
forsætte i år med at passe containerpladsen.
Så i den forbindelse søger vi en mand som vil påtage sig dette job
her i sommer.
Ligeledes en tak til Ole Have 32, for athæ gider at stå op hver
søndag og sætte foreningsflaget op og tage det ned om aften.
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Orienterings tavle: Blev opsat ved indkørslen, så man kunne

se

rotunderne med have nr. samt foreningshuset.
Som man kan se så frk vi også lagt 5 stk. 30 km mærker på
hovedvejen i sommers, så vi håber forsat, at folk køre forsigligt på
vejen, selv om vi forsat ser flere biler som tror, at det er en motorvej
nar man køre ind og ned fra broen.

Foreninqshus: Som alle nok husker så havde vi ekstraordinær
generalforsamling i huset om at få en overdækket terrasse, dette
blev vedtaget med stort flertal, hvorefter vi gik i gang med at ffi en
byggetilladelse hos Brøndby kommune som vi fik, hvorefter vi
kunne give tømmeren grønt lys til at opføre denne.
Den var færdig færdig i september måned og senere på aret fik vi en
god ide, at lukke endevæggen på sydsiden.
Så vi glæder os til sommeren 2018 så vi rigtig ffir glæde af
terrassen.
I denne uge forventer vi at vores nye borde bliver leveret.

N!,t haveområde/ parkering i rotunderne: Det skulle vel ikke
være nødvendig, at tale om parkering i rotundeme i ar, nar vi nu har
ffiet lavet ekstra P-plads på området, men en ting er sikkert der
bliver forsat kørt på de grønne områder, tænk på det, at der kan være
meget blødt og vi skal selv ordne det. Bed jeres gæster, at bruge
gæstepladseme på området.

Vurderinssresler & sals af haver: Her or. 1 ianuar har vi isen fra
kolonihaveforbundet fiiet ny skrivelse og retningslinier.
Havesalg: Vi har sidste år haft 14 havesalg hvoraf der var 2
familieoverdragelser, vi må nok erkende, at havesalg er blevet mere
omstændig og der bruges meget tid på dette tråde til køber & sælger,
efter vi fik nye regler her I jantar 2017 og igen i ar er der blevet
strammet op med flere skrivelser. Alle får nu en lejekontrakl samt
deponering af salgsbeløbet som først udbetales til sælger efter
købers ophævelsesfrist er udløbet.
I den forbindelse anbefaler kolonihaveforbundet, at alle medlemmer
i haveforeningen for en lejekontrakt på haverne og dette vil vi
arbejde på her i sommeren 2018.
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Bestvrelsen arbejde: Vi har i år valgt at lave en rokade så det er
tanken, at vores kasserer Flemming skal bytte plads med Kim. Vi
har været ude, at undersøge marked for at få lagt bogføringen ud. Vi
valgte et revisions frma, da kolonihaveforbundet var alt for dyr.

Kontakt udvalg:
Kloak udvalg: Lawitzhave 162.
Vand udvalg: Jørgen have 65 & Jan have 36.
Grønt udvalg: Palle have 138.

Grønne dage: Der bliver aflroldt 5 grønne dage i ar, alle datoer er
udsendt i forbindelse med generalforsamlingen.
Husk vi sidste år hævede prisen til kr. 500,- for ikke at møde op til
grøndag.
Jeg kan fortælle jer, at det er meget billigt da vi har haft en rundspørge ude hos de andre haveforeninger i området. Der bliver taget
op til kr. 1000,- og mange arbejder op til 4 til 6 timer.
Vand: Åbning af vandet fik vi klaret uden de store problemer i ar.
Der var lidt bedre fremmøde i år i forhold til 2016 hvor vi manglede
ca. 40 haver. Brug nu vandet i ar med omtanke, vi har {ået en
prisstigning på vandet i år på kun kr. 2,00 fra Hofor.
Regnevandstønde er en rigtig god investering, der er 20 vandkander

i

sådan en tønde

til blomster.

Økonomien: Vores budget fik vi lagt i november måned 2017,

så

vi

kunne fastholde en haveleje som sidste år.
Mere om regnskabet nå,r vores kasserer fremlægger dette, men alle
harjo læst det, da det har været udsendt i en hel måned før dette
møde.

Hjemmesiden: Her kan man

se næsten alt samt udvalg og hvem
man skal henvende sig til samt fester og andre nyheder. Man kan
også ss det i skabene. Sidste år fik vijo 2 nye skabe i havebyen så
der er ingen unds§ldninger for ikke, at være opdateret.
Der er også oprettet en Facebook gruppe her i havebyen ca. 180
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bruger. Vi anbefaler at man tilmelde sig. M svarer ikke på indlæg på
Facebook"
Husk at melde jeres nye adresse- telefon nr. og mail adresse ind til
os, der er alt for mange som glemmer dette igen i år var der flere.

Indbrud: Fik vi også lige efter nytår 3 haver i rotunden ved banen
og 4 haver ude i de nye haver og her til sidst 5 haver i min egen
rofunde.

Diverse: Rotter har vi haft. Der er mange rotter på området ifølge
kommunes rottemand. Så tænk på det nar man fodre fuglene, og fi
ryddet op i haveme samt tænke på, at gamle kompostbunker som er
et dejligt vinterophold for dem så få det fiemet.
Her

til

sidst tak

til

alle og bestyrelsen.

Soørssmål os kommentarer:
Have 22 Jørgen: vil du sætte et par ord mere på omkring tømning af
køkkencontainer, jeg forstod det ikke helt.
Jens svarede- vi har ffiet dispension til 2020, der kommer et nyt
møde med Brøndby kommune. Der skal vi også sortere madaffald,
køkkencontainerne bliver tømt hver fredag. 14 dage før Sankt Hans
bliver der tømt 2 gange, tirsdag og fredag helt frem til 1. sepember.
Høve 19 Knud: er man klar over, at der mangler byggehegn nede
ved banen, er det noget man vil gøre noget ved.
Jens svarede - jeg har mailet i forbindelse med de master
entreprenøren har sat op. I sidste uge skrev jeg, at de gerne måtte
sætte de hegrr op som var væltet. Vi har ffet at vide, at man ikke vil
sætte hegn op, men vi forlanger at der kommer et hegn ellers må vi
selv få sat noget op.
Hove 162 Lauritz: i forbindelse med tømning af køkkencontainer
kan du ikke påtale for skraldemændene, at de ødelægger vores
indkørsler.
Jens syarede - jeg har set det over ved Jan der er hjulspor i græsset.
Jeg gar videre med det.
Beretningen blev taget til efterretning"
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Ad-

3

Foreningens
årsregnskab
2017

Årsregnskab v/kasseren
I har alle fået regrrskabet og forberedt spørgsmål, såjeg vil
gennemgå regnskabet i hovedtal så hvis der er spørgsmål kan i stille
dem bagefter.
Vi har haft indtægter på i alt kr. 1 .390.830 heraf kr. 6.500 i alt 13
haver som ikke har deltaget i grøn dag.
Skatter og afgifter: i alt kr. 1.188.128 det kan vi ikke gøre meget
ved, da det er omkostninger for at holde foreningen kørende. Dog
havde vi en stor vandregnngi2}lT pga. en lav aconto 2016.
Men det giver dog ca. kr. 200.000 til at få lavet andre ting.
Honorar og mødeudgifter:
Bestyrelsen kr. 21.000 .
Generalforsamlingen kr. 6. 5 00.
Præmiehavefesten og gaver kr. 29.000.
Administrationsudgifter: vi har haft en udgift til advokat i år på
ca. kr. 60.000, som væsentlig s§ldes havelejere, der mener, at de
selv bestemmer vedtægter og ordensregler. Men sådan er det ikke
og derfor er det trist, at bestyrelsen må bruge advokat til at fr dem
til forstå det.
Øvrige udgifter: Primært bygning af ny terrasse kr. 1000.000 som
vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling i foraret 201 7,
75.000 er taget fra henlæggelserne.
Spørgsmål og kommentar
Hatte 62 Johnny .' det er ikke blevet oplyst til medlemmeme hvad
det har kostet, at få lukning af enden på terrassen. Samtidighed er
der et max beløb bestyrelsen må bruge uden, at spørge
medlemmeme.
Jens svarede - det er rigtigt at medlemmeme ikke har fiet det at
vide hvad endevæggen kostede. Det er taget ud af budgettet for
2018 kr. 26.000. Bestyrelsen har ikke noget rådigheds beløb men
der bliver ikke igangsat store anlægsudgifter uden det står i
budgettet.
Flemming - er glad for spørgsmålet mener, at man skal have et max
beløb hvad man må bruge.

k

Regnskabet vedtaget.
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Festudvalget årsreqnskab
Kirsten gennemgik festudvalget regnskab, det ser meget godt ud.
Vi har stadig overskud.
Regnskabet vedtåget.
Beretning fra festudvalget
Beretningen fra festudvalget ved formanden Johnny.
Ville geme takke alle som kommer til vores arrangementer også de
gæster som kommer ude fra haveforeningen.
Ar 2017 kan vi prale, da vi har slået rekorden med kr. 26.000, mere i
kassen, men vi kan også bruge penge. Vi har købt en ny fryser og 2
nye bænke sæt som Rene og Per har bygget til en fomuftig pris.
Vi er glade for at det kommer nye borde som ikke er så tunge, vil
lette borddækningen.
Særlig tak til dem som er i festudvalget, det er et stort stykke
arbejde som de udfører.
Bankospillet køre godt derfor er udvalget blevet enige om, at sætte
gevinsterne lidt op.
Der kommer i}ke jazz i ar, men det kommer til næste ar.
Vi mangler 2 medlemmer til udvalget da der er meget arbejde.
Håber at der kommer 2 nye.

Indkomme
forslag

Forslag fra bestyrelsen
Da vores kloak lan udløber med sidste afdrag i december 2018
stopper medlemmernes indbetaling pr. 30 juni 2018.
Pr. l juli betaler vi 75 l« pr. maned til fremtidige forbedringer
vedligeholdelse såsom dræn, asfalt, kloak og eventuelt andet.
Havelejen vil se således ud i 2018
Fra januar til juni 2018.
: 750,00
Haveleje 500,00 kr. + kloak lan 150,00

Fra I juli 20lEtil20Z3

kr.

&

k

Haveleje pt. 600,00kr. + henlæggelse 75,00 kr. :675,00 la.

Spørgsmål:
Have 162 Lauritz: Henlæggelse konto til de forskellige ting bla.
andet kloak dræn. I den sidste rotunde har vi store problemer med
drænet er det noget Banedanmark tager sig af.
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Have 70 Tom: jeghar stort set det samme spørgsmåI, vi har betalt
kr. 750 i mange år kunne man ikke lade det være som det hidtil er,
så kunne man henlægge noget til de lidt større ting.
Jens svarede- det er rigtigt marken oppe bag 172 der er næsten altid
en sø på, den er ikke drænet.
Der er også problemer med ved de nye rotunder. Sidste fu fandt vi
ud af at et dræn var i stykker.
Banedanmark har faktisk lukket os af, men det er sådan, at 1 års
afleveringen har vi ikke skrevet under på, sagen er sendt til Brøndby
kommune som har sendt den videre til Banedanmark. M må vi håbe
på, at få en dialog med Brøndby kommune og Banedanmark med de
dræn vi har.
Have 79 Alice: M har i dag en formue på 1,1 million, det mener jeg
ikke er ret meget i forhold til foreningens størrelse, hvis der skulle
kommer nogle uforudsete udgifter. Jeg vil anbefale, at man
forsætter med den kontingent vi har i dag kr. 750,- og spare op til
uforudsete udgifter.
Dirigenten foreslog, at man delte afstemningen i2, først
bestyrelsens forslag som det er beskrevet derelter ændringsforslaget
fra Tom at man bibeholder l«. 150,- der går til vedligeholdelseskontoen hvis bestyrelsens forslag bliver nedstemt.
Der blev forlangt skriftlig afstemning.
Bestyrelsens forslag: for forslaget 4l stemmer - imod 77.
Forslaget forkastet
,lf,ndringsforslaget for forslaget 79 stemmer - imod 39.
Forslaget blev vedtaget

Ad-

5

Kim Jørgensen valgt for 2 år.

Valg Kasserer

Ad-6

Mette Bøgedam blev genvalgt for 2 år.
Valg af
Jan Petersen blev genvalgt for 2 &r.
bestyrelsesmed Ny valg Jørgen Rasmussen for 1 år.
lemmer og
Ny valg Flemming Jakobsen for 1 år.
suppleanter
Suppleanter Palle Bleg for 1 år og Steen Hansen ved fuldmagt
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Ad-7

Nyvalg Line Ejstrup for 2 år.
Valg af inteme Suppleanter Kirsteo Therp blev genvalgf for
revisorer og
Ny valgJ4gen Hans€o for I år.

I

år.

suppleanter

Ad-

Tom Nielsen genvalgt far 2 år'.
§uppleanter Elo tøn$ry ved fuldmagt for

8

Valg af
vurderings
udvalg

I

år.

-

Ad-9
Valg af
festudvalg

Kasserer Kirsten Tbap gewalg for 2 år.
Mie Ravn, Jannie Bleg Gitte Vedel, Anne Jqgenserq Birthc Juhlert
genvalgt for I år.
Nyvalg Ieauette fud€rs€n, Bæbara Hulgren for 1 år

Ad-10

Jens efterlyste

æ der ville

passe cotrtain€rplådsen.

Ever&relt
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