
 
                      Formandens beretning 2018 
 
Jeg vil starte med at byde velkommen til 12 nye  medlemmer. Håber at I må få 
glæde af jeres haver. 
 
Vejskilte: Så lykkedes det for kommunen at få opsat nye Vejskilte i juli med 
tydelig skrift og nr., måske lidt højt opsatte på pæne standere med god 
henvisning til vores afdelinger. Havenumre til opsætning på lågerne skulle også 
have været leveret af Kbh. Kommune – men det lader vente på sig. 
 
Vandregningen: Vi havde en dejlig varm og lang sommer sidste år – dette sås 
også på vandregningen den blev kæmpe gigant-stor. Ja, selv Hofor, vores 
vandleverandør, undrede sig så meget at de bad om ekstra checkning af 
målerne ved lukningen. Der er nogle som har haft et utroligt stort og forkert  
forbrug, så galt med vanding efter man er gået hjem? Hvis vandregningen  
vedblivende  viser sig større end normalt, overvejer bestyrelsen at få tilbud på 
målere og opsætning på standerne på gangen i afd. I og i II og III i hver have. 
Bestyrelsen opfordrer til at man genlæser vores Ordens-Reglement hvor der 
står: at man vander med kande eller håndholdt slange efter kl. 17.00, hvor 
fordampningen er mindre. Eller tidligt om formiddagen. Græsplæner må 
absolut ikke vandes. - Bestyrelsen vil nøje følge forbruget. 
 
Vådhaverne.: På sidste generalforsamling talte vi om at genoprette 2 af disse 
haver, nemlig tidligere nr. 12 og 15 og nedlægge nr. 13 og 14 grundet fugt. 
Vådhaveudvalget var samlet senere og kom frem til at det meste våde område i 
haverne var nederst mod Muldager, hvorfor at hele området fra nr. 12-15 blev 
hegnet ind som vild natur og med den lille sø med bestyrelsens forståelse. Dette 
arbejdet blev klaret takket være udvalget. Huset i nr. 15 blev nedrevet og 
bortskaffet ligeledes i efteråret en større opgave. Der var råd i dele af huset som 
lå i vand i vinterhalvåret. På stykket mod stien kunne således blive 2 haver på 
tværs, nemlig de nye nr. 12 og 15. Dog skal påregnes nogen fugt i det tidlige 



forår i det gl. nr.13 og 14, hvorfor bestyrelsen vil checke haverne før salg. 
Kolonihaveforbundets formand har efter forhandling med Erik fra bestyrelsen 
godkendt planen.  
Højbede vil give god mening i dele af haverne, hvilket også kommunens mand 
er gået ind for tidligere. De to nye haver skulle kunne sælges til nogen fra 
Ventelisten som selv ville sætte hus og udhus på. Vi har allerede en meget 
interesseret, nemlig nr. 8 på listen Ida og hendes mand. De har, i øvrigt, 
medvirket til plantning af nye hække mod stien især nr. 12 efter transport af 
planter og hegn sammen med mig i efteråret. 
 
Byggeaffald.: Skal på genbrugsplads hvor man følger stedets og personalets 
anvisninger for anbringelse. Man skal især være opmærksom på gl. tagpap, 
klæberen kan indeholde asbest. 
Det gl. Naurtræ i have nr. 126 måtte fældes pga fare for store nedstyrtende 
grene for de forbipasserende på stien. Træet var sikkert nok fra foreningens 
opstart eller før. Berl og Bestyrelsen blev enige om fældning sidst på året. 
 
Jordflytning.: Jeg erindrer også i år om at kun 1 m3 må flyttes. Yderligere m3 
skal anmeldes til Kommunen. Nabojord må man ikke modtage. 
 
Byggeansøgninger.: Har bestyrelsen liggende. Man skal komme i meget god tid 
forinden påtænkte tilbygninger, nye huse m.m. Bestyrelsen vil være behjælpelig 
med opmåling og udfyldelse af ansøgningen. 
 
Have nr. 16.: blev sidste år overtaget af Laila i det at hun menteat hun nok 
kunne få en god have der.- Hun måtte, desværre, give op grundet rotter og 
sammenfaldne afvanddingskanaler, de sidste som Hans i sin tid havde lavet. 
Laila fik refunderet beløbet for haven og flyttede ud. En trist sag for hende. 
Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at nedrive bygningerne og ”kigge”på 
kanalerne og så ellers lade det blive et grønt område. Laila står derfor først til at 
få en ny have. 
 



Åbent ild i haverne.: Det er absolut strengt forbudt at afbrænde diverse affald i 
haven. Ligeledes er brug af åbent ildsted til afbrænding af træ, uanset om det er 
kviste fra skovområder som f.eks. i afd. I. Det er at for farligt da vores huse jo er 
af træ. - Kun grill accepteres dog skal man tage hensyn til sine naboer. Især hvor 
man placerer sin grillstarter.  
 
Vedligeholdelse af haverne.: Kommunen er, fortsat, obs. på om vores hække 
bliver klippet 2 gange årligt og ligeledes om træer er for høje. Må max. være 3 
m. I egen interesse er en velholdt have et fristed eller oase. Man kan sige: Først 
yd så nyd – i rigtig rækkefølge. Husk i øvrigt at græsplænen også  
skal klippes i sommerferien. 
 
Fællesskab.: Når man har købt en nyttehave, så er man også en del af et 
fællesskab. Derfor er det trist at se nogle lukke sig inde bag høje plankeværk o.l., 
selv lågen er totalt lukket. Tidligere var det et krav at disse kun måtte være ca. 1 
m. høje, dette er af tyverimæssige grunde blevet til  ca.samme højde som 
hækkene. - Måske skulle det være et krav/ønske at lågerne fremover skulle være 
lidt mere åbne. Det kunne også være en tyverimæssig fordel hvis naboer kunne 
have indkig i haven såfremt at en uvedkommende var til stede. -En have i vores 
forening er jo ikke en sommerhusgrund. 
Apropos indbrud og hærværk, I vinterhalvåret har vi haft 12-13 sager,   
desværre. Irriterende for de berørte medlemmer. 
 
Gennemkørsel af  Stien og Parkering.: Der er åbenbart nogen/nogle som har 
meget travlt med at komme til Tingbjerg fra Mørkhøjvej i bil. Derfor står 
bommen mellem Afd. II og III ofte åben. -Jeg plejer at lukke den ved forbikørsel. 
Tidligere havde kommunens gartner Bent sat lås på, men denne blev brudt op 
og senere spærring med stripes havde samme resultat. 
Parkering i vores grønne og fredede områder, det er ikke tilladt at parkere der. 
Der forefindes parkeringsmulighed i vores nærområder. Kun af- og pålæsninger 
er tilladt i meget kort tid. I Afd. må man heller ikke parkere i kort tid foran 
cykelparkeringen. 



Præmiehaver.: Stort til lykke til haverne nr. 38, 132 og 236. Stort t l lykke til 
dem. Haverne er altid velholdte. Apropos havekonkurrencen.: Skal vi fortsætte 
med denne? 
 
Hussalg.: Pt. Er der kun en have til salg i Afd. III. Venteliste.: Vi har været oppe 
på 65, dette er dogreduceret lidt pga manglende gebyrindbetalinger.           
Bestyrelsen har alligevel set sig nødsaget til at stoppe for opskrivninger i år, 
indtil listen er kortere.  
 
E-mailadresser.: Bestyrelsen kan fortsat godt bruge nogle flere da dette både 
letter kassererens arbejde og foreningens udgifter til porto, samt besværet med 
dette i de for vort land så svære posttider. Kom dem i foreningens postkasse i 
nr. 19 i Afd. I. 
 
Indbetalingers tidsfrist.: Da jeg var kasserer og Lissi var formand fandt vi på et 
tidspunkt ud af flytte vores indbetalinger fra kvartalsmånederne Januar og Juli 
til Februar og August grundet alle havde flere udgifter og at vores formue var 
stor nok til at vi kunne vente, hvilke mange var glade for.  
Kassereren har desværre mange rykkere i årets løb. Hjælp hende med dette ved 
at komme til lommerne i tide. Vi har som nævnt en måneds forskydning – en 
fordel. - Kassereren har jo også en have at passe samt familie og krav på fritid. 
Vandåbning.: Der skulle blive åbnet for vandet den 1. april. Dette bliver også 
opsat i Udhængsskabene og skulle blive sat på Hjemmesiden ligeledes. 
Så luk venligst for vandhanerne allerede nu så vandmanden ikke kommer på 
overarbejde og vi undgår spild.  
Lørdagsvagt.: Bestyrelsen vil her kunne træffes den 1. lørdag i måneden mellem 
kl. 11 – 12 i Skovhuset afd. 1. Skovhushaven.: Stor tak til Kirsten for en altid 
velholdt have. Vi er mange som nyder at komme der. 
 
Formandsskifte.: Som der stod i Indkaldelsen til Generalforsamlingen stopper 
jeg som formand ganske vist midt i en  2 årsperiode. - John fra bestyrelsen vil 
godt tage over indtil valget næste år, hvor vi håber at 



han vil kunne fortsætte.  Carsten vores nye tiltrådte revisor vil godt træde ind i 
bestyrelsen, hvis han bliver valgt i dag.  
Vil det blive en mere handlekraftig bestyrelse som vil kunne klare de mange 
udfordringer som vil komme fremover. Bl.a. nye krav fra Kolonihave-forbundet 
og kommunens side. Disse krav er begrundelsen for mit stop som kasserer og 
formand i 18,5 år.  Tak for de mange år som jeg har været  utroligt glad for,  
ligeledes for mødet med mange medlemmer, sammen har vi fundet løsninger 
på de problemer som opstod undervejs i samarbejde med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
Endeligt stor tak for godt samarbejde i den nuværende bestyrelse og de 
tidligere. 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
	


