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Intro. 
Året, der er gået, har budt på mange forskellige aktiviteter; 

Der er handlet haver, der gået havekig, der er holdt lugedage med 
efterfølgende fællesspisning og hygge. Tak til alle der deltog og til dem 
der åbnede deres haver og bød på kaffe, kager og lidt at spise. 
 
Forretningsorden og hjemmeside 
Og så er der udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 
Den kan læses på foreningens nye hjemmeside.  
 
Hjemmeside 
Hjemmesiden har vi skabt ud fra devisen om overskuelighed og 
brugervenlighed. På hjemmesiden kan alle dokumenter der vedrører 
foreningens liv hentes. Vi håber, at alle har været inde og kigge og 
orientere sig.  
 
Persondatapolitik 
På hjemmesiden kan foreningens medlemmer også finde foreningens 
persondatapolitik, som bestyrelsen har udviklet i året, der er gået. 
Politikken handler om, hvordan vi som forening håndterer 
personoplysninger. I år kom den nye persondataforordning i Danmark 
og det er et krav, at alle der håndterer personoplysninger har en politik 
for området. 
 
Dræn 
Foreningen har i år også haft gang i et større drænarbejde, som 
vedrører haverne 25 til 29 og 56 til 60. Vi valgte at gå i gang med dette 
område, da denne del af haven var hårdest ramt af vandstigning. Der er 
sat drænbrønd ud til skoven og lagt dræn ud i haverne og der er sat tre 
spulebrønde. Drænarbejdet blev vanskeliggjort, da der var store 
problemer med væk-pumpningen af vand samt mangelfuld viden om 
foreningens drænstruktur. Der måtte prøvegraves en del gange og 
graves dybere end først antaget. Det har betydet en større udgiftspost 
for foreningen. Bestyrelsen har forsøgt at kompensere ved at indkalde 
til fælles lugedag i stedet for at købe hjælp til lugning. Disse forhold kan 
iagttages i regnskabet. 



Det glædelige ved projektet er, at det har virket. 
 
Dræn fremadrette 
Fremadrettet vil bestyrelsen have fokus på drænets udløb til 
Mølledigerenden i skoven, reparation af rør mod kolonihaven samt af-
dræning af have 100 mod have 46 i lige linje mod havegang 3 og 2. 

 
VVS og ulovlige installationer 
I året der er gået har bestyrelsen fået fokus på havernes VVS-
installationer. Mangelfuld og ulovlige VVS–installationer har kostet 
foreningen penge i øget vandforbrug. Ligesom forkert udførte 
vandinstallationer kan medføre forurening af vores drikkevand.   

Det er vigtigt at understege at VVS-arbejde, der vedrører vand, er 
underlagt lovgivning. Det er ikke noget, foreningen kan vælge at sætte 
sig ud over. Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-er. Det 
gælder for alle i Danmark. Sorø Vandforsyning har over for foreningen 
pointeret, at det er ulovligt at have uautoriseret vandinstallationer. 

 
Vand og sprøjtegift 
I forbindelse med foreningens vand vil bestyrelsen igen understege, at 
det er forbudt at bruge sprøjtegift. Giften går ned i vores grundvand og 
hermed drikkevand.  

 

Anmeldelse fra Sorø kommune 
I det tidlige forår modtog vi en anmeldelse af foreningen fra Sorø 
Kommune om mulig spildevandsforurening af Mølledigerenden.  

Der er grund til at tro, at det er en eller flere af foreningens egne 
medlemmer, som har indgivet anmeldelsen, da der blev henvist til en 
specifik have, der skulle have ulovlig spildevandshåndtering herunder 
håndtering af toiletforhold. 

Foreningen klarede frisag, da Sorø Kommune ikke kunne konstatere 
forurening af Mølledigerenden eller ulovlige installationer i den berørte 
have. 

Men sagen har givet stof til eftertanke. Vi bliver som forening nødt til at 
gennemgå og sløjfe eventuelle ulovlige spildevandsinstallationer. Det 



kan komme til at koste os alle dyrt, hvis der registreres forurening i 
haven eller fra haven.  

Vi kan kun opfordre alle, der ikke har fået udført vandinstallationer af en 
autoriseret VVS-er til at få gennemgået installationerne, ligesom vi på 
det kraftigste anbefaler, at de havelejere, der måtte have ulovlige 
installationer jævnfør vedtægten og lovgivning, får sløjfet disse 
installationer. Selvom installationer allerede eksisterede, da man 
overtog haven, er det nuværende havelejere, der bærer ansvaret.  

Bestyrelsen vil på den baggrund fremadrettet have fokus på alt, hvad 
der vedrører vores vand, VVS, spildevand og nedsivning.  

Der arbejdes i den forbindelse med en ny praksis i forbindelse med 
havesalg, som betyder at køber gøres opmærksom på reglerne vedr. 
VVS og håndtering af spildevand og de ulovlige installationer der 
eventuelt eksisterer i haven. 
 
Spildevandsplan 
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Sorø Kommune for en afklaring af 
Sorø Kommunes spildevandplan. Sorø Kommune har ikke for dette år 
nogen plan vedrørende en forbedret håndtering af spildevand i u-
kloakerede områder i kommunen og ej heller for vores forening.  

 

Vedtægten 
I de sidste par år er det blevet tydeligt, at foreningen har behov for at få 
renoveret vedtægten. I 2016/17 blev der nedsat en arbejdsgruppe i 
foreningen, som skulle producere et oplæg til ny vedtægt. 
Arbejdsgruppens arbejde kulsejlede på grund af 
samarbejdsvanskeligheder og vi fik ikke et oplæg.  

Bestyrelsen har nu taget handsken op og gennemskrevet vedtægten for 
dels at få et klart sprog i vedtægten, så vi forstår, hvad der rent faktisk 
menes. I 2017 tabte foreningen en fogdesag på grund af en uklarhed i 
vedtægten. Og dels at få adskilt vedtægten, altså foreningens 
overordnede lov, fra foreningens ordensregler og økonomiske 
procedure. Der gælder forskellige afstemningsregler for de forskellige 
regelsæt.  

Dette arbejdet fremlægges i dag på generalforsamlingen, hvor vi dels 
skal stemme om en adskillelse af vedtægten og ordensregler og 



økonomiske procedure og dels stemme om en ny vedtægt. Den 24. 
oktober lægger bestyrelsen op til afholdelse af en ekstraordinær 
generalforsamling hvor ordensregler samt økonomiske procedure 
fremlægges til afstemning.  

 
Afrunding 
Tak for endnu et have-år, som var usædvanlig varmt og som har givet 
mange frugter og bær og få dræbersnegle!  

 

Bestyrelsen/V. Helle Mylund Jacobsen 

 
 

	  


