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Formandens beretning for 2019 

Endnu engang velkommen til vores generalforsamling. 

Jeg vil fortælle lidt om året 2019 i vores haveforening. Vi kan vist godt kalde det et normalt 
år. Vi fik godt med regn til vore haver og ind imellem fik vi da også solen at se og der var 
dage med varme, en helt almindelig dansk sommer. Det med regnen betød jo så at vores 
vandforbrug gik ned, i forhold til året 2018, hvor det jo var meget meget højt, hvilket 
fremgik af vores 2018 regnskab, men jeg tror godt vi kan gøre det endnu bedre. ( 2018 
2.047m3) (2019 1.112m3) (2020 1.295m3). Vi havde et lille uheld i afd. II som tog lidt 
rigeligt af vandet. 

Vi har i 2019 holdt 11 bestyrelsesmøder. Vi fik selvfølgelig også fået nye medlemmer i 2019 
i alt 11 stk. Dem byder vi velkommen og håber at de har glæde af deres haver. Der er 
stadigvæk lukket for opskrivning på ventelisten, og vi kan for nuværende ikke sige 
hvornår vi åbner igen, da ventelisten er lang. 

Når vi taler om haverne og man går en tur rundt og kigger, så er der desværre nogle af 
haverne der godt kunne trænge til en kærlig hånd. De fleste bliver passet med stor iver og 
det ser man også tydeligt, der er mange flotte haver i vores forening. Ved vores årlige 
rundtur i det kommende år så vil vi skærpe opmærksomheden på hækkene og træerne, 
højderne på dem det skal være bedre. Indhegningen af haven skal være levende hegn og 
ikke træbrædder, der må dog gerne sættes et lille flethegn op på den indvendige side mod 
haven medens hækken vokser op. Jeg skal lige gøre opmærksom på at vedligeholdelsen af 
det lille stykke uden for haven også varetages af haveejerne . 

Når der skal betales fællesudgifter og jordleje, håber vi jo på i bestyrelsen at man betaler til 
tiden, så der ikke skal sendes så mange rykkere ud, det koster alt sammen, og vi bruger 
megen tid på det, men er stadig for mange, som ikke kan finde ud af det. Lad os tage 
fællesudgifterne, som skulle betales pr 1. februar i 2020, 26 medlemmer havde ikke betalt 
da fristen var udløbet. Det er for mange. Derfor har bestyrelsen besluttet at der ikke sendes 
julebreve, men vi sender et nytårsbrev i starten af januar måned så bliver tingene ikke væk 
i juleposten. Desuden vil vi skærpe opsigelsen for sen betaling Det er aldrig sjovt at skulle 
opsige medlemmer, men vi har jo en lang venteliste.  
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Vi havde et møde med Københavns Kommune i december 2019, omkring våd-haverne og 
træer i foreningen. Der gik lidt lang tid inden vi fik noget svar tilbage. Vi havde dog møde 
med teknisk afd. vedr bevoksning og man kunne se at der blev gået til den i afd.1 vedr. 
træerne. Det var dog et arbejde bestyrelsen ikke var blevet orienteret om. Det er sådan i 
kommunen at på den ene(udvendige) side af hækken er det en afd. på den anden side er 
det en anden afd(haveområdet), så man kan forstå er det meget nemt . Vedr. våd-haverne 
har vi fået et svar, et svar som ikke ligefrem fik armene op over hovedet. Vi har i den 
forbindelse talt med Kolonihave-Forbundet og de vil gå ind i sagen sammen med os. Med 
hensyn til træerne vil man begynde at udtynde her i efteråret så vi kan få noget lys og luft 
til vores haver. 

Det skal lige nævnes at når vi nu taler om kommunen har de skærpet reglerne omkring 
når man vil ombygge, tilbygge eller bygge et helt nyt hus. Det skal alt sammen ind over 
kommunen og godkendes. Det tager tid. Til at komme i gang vil bestyrelsen gerne være 
behjælpelige. 

Det får mig lige til at sige at hvis der er nogen som stadig ikke har indleveret en kopi af 
Deres brandforsikring af huset bedes det gøres meget snart. Det står i vores vedtægter at 
man skal. 

Med hensyn til vore numre på havelågerne har jeg talt med kommunen. Det er imidlertid 
ikke dem der skal sørge for det mere, nu er det naturstyrelsen. Det tager vi fat i. 

Vi holder også i år åbent den 1. lørdag i måneden fra kl 11.00 til 12.00 i Skovhuset afd.1 
have 19. Vi starter 1. lørdag i maj og slutter 1. lørdag i oktober.  

Sluttelig vil jeg gerne sige farvel og tak til Lise Søndergaard for et godt og loyalt 
samarbejde i bestyrelsen gennem mange år og samtidig takke den øvrige bestyrelse for et 
godt og kammeratligt samarbejde til foreningens glæde. 
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