
Formandens beretning GF 2021 

• Meget kort tid til at få etableret os i bestyrelsen 

• Referater og arbejdsgang i bestyrelsen 

• Færdiggørelse af 2. etape dræn 

• Lukket gammel vandbrønd havegang 1 

• Opkrævning for dvs. påmindelsesbreve og for ikke at have deltaget i lugedage 
opfordrer dog til straks betaling 
 

• Støjgener generelt 

• Træer fra skoven stynes af Akademiet 

• Sten på sidehavegangene 

• Lågerne 

• Klippet hæk langt ned og ind af ”veteraner af soldater” forventer at det til 

næste år kan adm. under fælleslugedagene 

 

• Prisudviklingen og arbejdsgruppen 

• Vild med vilje 

• Ang. rammerne for anvendelse af vand. Bestyrelsens overvejelse 

• Debat som forslået på sidste GF udgår 

• FB-gruppen er overgivet til medlemmerne 

• Grus på havegangene  

• Medlemsforslag indhegning, lågerne, repareret væltet dyrehegn skov 



• Borgermøde ang. trafikforholdene på Fægangen 

• Haveaffald på fra foreningen  i skoven 

  



Formandens beretning GF 2021 

Kære alle, Velkommen 

Vi havde 2020 GF for godt 2 måneder siden, og nu er vi her igen. 

Bestyrelsen har haft ganske kort tid til at få etableret sig, men til trods for det, har vi 

alligevel nået en del og har gang i mange nye tiltag. 

En opfordring herfra er: at hold dig orienteret på hjemmesiden. Her kan du bl. A også 

læs om bestyrelsens arbejde og beslutninger i referaterne. Vi afholder typisk 

bestyrelsesmødet en gang om md. i sæsonen. I referaterne vil man også kunne se svar 

på f.eks henvenelser fra jer.  

Havesæsonen startede igen i år, på bagkanten af Corona nedlukningen. Mange havde 

haft god tid til at tænke nye, spændende og anderledes tanker og visioner. 

For gamle medlemmer skulle haveprojektet der havde dannet sig i hovedet over 

vinteren, nu endelig realiseres. Andre ønskede at gå nye veje, og afvikle deres have 

og overdrage den til nye folk. 

Men interessen for at få fingrene i jorden, at leve sit sommerliv i kolonihavehuset med 

egen avl af lidt grønt og blive en del af foreningsfællesskabet viste sig fortsat at holde. 

Med andre ord betyder der også at Hanne, Karin og Ib fik travlt. For der er handlet 15 

haver denne sæson. 

Det er ikke bare lige at formidle og overdrage en have. Den skal synes, der skal 

formidles kontakt mellem køber og sælger, et nyt medlem skal gøres bekendt med 

foreningens regler og vedtægter, der skal vises rundt og svares på spørgsmål omkring 

foreningen. 

Derfor har vi også set os nødsaget til at ”ensrette” arbejdsgangen, med blandt andet 

fast telefontid. Muligvis kommer der også faste dage for henholdsvis syn af have, og 

kontraktunderskrivning. 

Der arbejdes også på et velkomstbrev og en mentorordning, begge dele for at nye 

medlemmer skal føle sig velkomne og også for at havesælger ikke fortsat er primær 

kontaktperson for nye medlemmer. Hvis nogen synes dette arbejde kunne være 

noget, hører vi gerne fra jer. 



Drænarbejdet. Vi holdt ekstraordinær generalforsamling i september, 2020 for dels 

at orientere om drænarbejdet etape 2, samt for at få godkendelse af budgettet. 

Der var stor opbakning til at igangsætte arbejdet. Drænarbejdet viste sig at blive 

udført skånsomt for de involverede havelejere, og vigtigst af alt at afvande effektivt. 

Budgettet blev overholdt bed et lille udsving til at få fritlagt og skubbet en stor sten. 

Tak til Ib for koordinering af dette arbejde. 

Så har vi (endelig) fået lukket en gammel åben drikkevandsbrønd på havegang 1. 

Dette har været et ønske længe men en lidt dyre opgave at få udført. Den type arbejde 

skal gøres i henhold til det lovkrav der ligger på området og er nu lukket med certificat. 

Så var det i år første sæson hvor vi - udover havelejen, skulle opkræve penge for ikke 

at have deltaget i fælleslugedagen. 

Det fik vi desværre gjort lidt bøvlet for os selv, men vi har fået noget erfaring, så vi 

forhåbentligt gør det bedre til næste år. 

Fremadrettet vil restance til foreningen blive opkrævet samlet i forbindelse med 

haveindbetaling, herunder også påmindelsesbreve der er pålagt et gebyr til 

administration. 

En stor tak til Karin som har ført foreningens regnskab. 

Havelågen på havegang 2 gik i stykker og blev sendt til reperation. Mange benyttede 

sig af  det bekvemmelige i, at slipper for at skulle åbne og lukke lågen. Denne ”trend” 

synes at have smittet til de øvrige havegange og  over sæsonen. Bestyrelsen er klar 

over det deler vandene. For skal lågerne skal forblive åbne…. i dagtimerne 

sommerhalvåret hele døgnet!? 

Bestyrelsen vil dog blot minde os alle om, at fællesskabet har besluttet at lågerne skal 

lukkes når de passeres, ihvertfald  indtil andet er besluttet; måske her i aften! 

Vi har desværre igen i år fået henvendelser fra medlemmer om, at de føler sig generet 

af støj i haveforeningen. Gener og uoverensstemmelser imellem medlemmer, kan jo 

være rar at have bestyrelsen ind over, men vi opfordrer dog altid til, at der i første 

omgang forsøges at tage en snak over hækken.  

 Bestyrelsen tager om muligt altid personligt kontakt, med henblik på dialog for 

afklaring og løsning på problemet. Konklusionen på eventuelle sager til bestyrelsen vil 

som udgangspunkt fremgå af bestyrelsesreferatet. 



Vi har fået sten på sidehavegangen. De bliver malet hvide snarest så stenene fremstår 

tydeligere. 

Så har vi fået klippet hæk første gang. Hækken bliver klippet ind og ned senere på 

efteråret. Entreprisen på arbejdet blev vundet at foreningen ”soldaterveteraner” en 

forening af PTSD ramte soldater der arbejder under ledelse af en professionel 

havemand/gartner. 

 Akademiet har lovet at styne deres træer således at hækken mod skoven får lidt mere 

’luft’. Arbejdet forventes udført snarest. 

Boligforeningerne Fægangen og Sunesvej har  bestyrelsen ligeledes talt med om at de 

får stynes deres beplantning, som generede haverne på havegang 1. 

Så blev der på sidste GF nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge og evt. 

fremsætte et forslag omkring prisniveauet på huse på havelodderne samt ”højde og 

drøjde” på pil, birk og lignende beplantning der skader vores dræn. Grupperne 

kommer med et indlæg senere. 

Så har i bestyrelsen drøftet seneste trend ’Vild med Vilje’. Vi har måtte erkende at 

præcise retningslinjer og beskrivelse af dette i vores ordensregler, ikke synes 

mulig/rimelig at beskrive. 

Det fælles vand. Bestyrelsen fik til opgave at Samle sidste GF forslag og  udarbejde et 

udkast angående anvendelse af vores fælles vand. Som det kan ses af dagsordenen, 

har det ikke været muligt at finde en let eller bedre løsning. 

Derfor mener bestyrelsen ikke at der skal rejses forslag til afstemning desangående. 

Facebook (FB) er medlemmernes platform. Her kan der ytres og annonceres om stort 

og småt som relaterer sig til foreningen og havelivet. 

Det har imidlertid måske vist sig, at mange fejlagtig har troet, at man således også har 

kunnet henvende sig til bestyrelsen via FB. I foreningen har vi fravælge FB som 

platform, for rigtigt mange medlemmer har ikke en FB-konto, og det dermed er  bliver 

det for ”sårbart” at benytte den som primær information.  Dog har vi også erkendt at 

mange orienterer sig på FB før de ser på mails. 

Vi har dog i bestyrelsen valgt at overdrage FB adm. rettighederne til Pia og Peter og 

de vil fortsat lægge begivenheder ind på FB siden. Tak til Pia og Peter for at vil varetage 

den opgave.  



Grus på havegangene. Der er indhentet tilbud som synes fornuftige. I lyset af sidste 

vinters megen bilkørsel på havegangene, har vi vurderet at bestyrelsen træffer 

afgørelse omkring arbejdet, hvorvidt det skal ske nu eller til foråret når havegangene 

er tørre. 

Drøftelse af forslag omkring låger og indhegning i foreningen. Der har været forslag 

heromkring fra Anne og Michael. 

Bestyrelsen har være kaldt i samråd omkring trafikforholdene på Fægangen 

En gruppe som kalder sig Fægangens venner, har indgivet en bekymring om trafikken 

og her under farten på Fægangen. 

Særlig de mange ’bløde’ trafikanter som færdes på og over Fægangen dagligt, føler 

sig utrygge, og er bekymret for hvornår vi ser den første alvorlige ulykke. 

Udsynet er dårligt, dels fra vores udkørsler og byzonefarten bliver mange gange ikke 

overholdt. Endelig har megen tung trafik valgt at skyde genvej via Fægangen. 

Om kommunen vil lave tiltag til forbedring, synes ikke helt klart, men Bo (initiativtager 

at hele sagen) mener det er en win-win sag. 

Alt i alt så forventes der aktion og tiltag på sagen.  Om det bliver hørt og effektueret 

ved vi endnu ikke. 

Så skal vi minde jer om, at det ikke er tilladt at smide haveaffald i skoven. Dette gælder 

også æbler, også selv om det måske var tiltænkt rådyrene i god mening! 

Tak til jer der i øvrigt har bidraget til driften af denne forening. 


