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H/F HusumHave 

 
 
Nyhedsbrev 1 
September 2022 
 
 
Kære medlem af H/F Husumhave. 

 
I bestyrelsen har vi et ønske om at kommunikere mere ud til jer om, hvad der 
foregår i vores haveforening og hvad bestyrelsen arbejder med.  
Vi vil derfor se om det kan blive en succes med et nyhedsbrev.  
 
I skal være meget velkomne med kommentarer og input til kommende 
nyhedsbreve; skriv en mail til os hvor emnefeltet hedder ”Nyhedsbrev”.  
 

Nyhedsbrevet vil blive mailet til alle der har opgivet mailadresse, samt lagt på hjemmesiden. Der vil 
blive sat et opslag i de tre afdelingers udhængsskabe når der er nyt nyhedsbrev, så jer der ikke har 
mail ved der er kommet nyt, som kan læses på hjemmesiden. Jer uden mail vil også kunne hente 
en printet udgave i Skovhuset. -Vi skriver på opslaget i udhængsskabene hvornår det kan hentes. 
 
Hermed velkommen til dette første af slagsen. 
 
Kalenderen siger nu at vi officielt går ind i efteråret. Det har været en god lang sommer i vores 
skønne haveforening med mange solskinstimer og mulighed for at bruge vores haver. Der er 
blevet dyrket afgrøder og puslet i haverne. Nogle dage har det næsten været for 
varmt og mange haver har trængt til den regn og gennemvadning fra oven vi har 
fået her i slutningen af august.  
 
Årets sidste grøntaffald: 
Som vi går ind i efteråret, nærmer vi os den sidste tid hvor haverne rigtigt kan 
bruges aktivt, det sidste kan høstes og vi begynder at tænke på klargøring til 
vinteren. Husk sidste gang man kan aflevere grøntaffald, er weekenden d. 
22.-23. oktober. 
 
Bestyrelsens arbejde: 
I bestyrelsen har vi haft et travlt år. Vi har til dato haft 8 bestyrelsesmøder, samt havevagter hver 
den første lørdag i sæsonen, brugt 3 dage på at gå havevandring og derudover lagt en del timer i 
arbejdet med salg af haver samt besvarelse af mails og telefon. Nu går vi i gang med arbejdet med 
af forberede næste års generalforsamling og andre opgaver som vi skriver mere om i kommende 
nyhedsbreve. 
 
Vedtægter og værdier: 
Begynd gerne allerede nu at tænke over, om du har punkter du gerne vil have med på 
Generalforsamlingen og send dem til os.  

H/F HusumHave 
 
Mørkhøjvej 63, Skovhuset, Have 19 
2700 Brønshøj 
 
      20 22 00 34, tirsdage ml. kl. 10-12 
 
       husumhave@hotmail.com 
 
                 www.hfhusumhave.dk 
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Bestyrelsen vil bl.a. gerne opdatere vedtægterne, så de bliver mere 
tidssvarende bl.a. med hensyn til biodiversitet og at de regler vi har, giver 
mening. Vi bruger efteråret og vinteren til at arbejde med et oplæg til 
vedtægtsændringer. Har du input i denne forbindelse, så mail dem gerne til os.  
 
Er I nogle stykker der vil nedsætte en arbejdsgruppe og skrive et 
ændringsforslag i samarbejde med os, vil det være en stor og meget 
velkommen hjælp.  

 
Årets havevandring: 
Havevandringen, hvor bestyrelsen gennemgår alle 118 haver, er en af de bundne opgaver for os. 
Vi skal sikre os at haverne overholder de regler og vedtægter vi er underlagte og dem 
medlemmerne selv har besluttet på generalforsamlingerne.  
 
Vi sendte i år en mail/et brev ud i god tid, med en sommerhilsen og hvor vi skrev hvornår 
havevandringerne foregik i de tre afdelinger og hvilke regler man skulle være opmærksom på, var 
overholdt.  
 
Der er store forskelle i hvordan I hver især synes en nyttehave skal holdes, hvilke vedtægter I 
mener der skal bøjes og hvordan havelivet skal leves. Nogle er i haverne næsten dagligt, andre 
sjældent. Nogle går op i orden og overskuelighed, andre synes det er vigtigt med en vild have. 
Nogle kan have svært ved at overholde vedligeholdelsespligten. Sygdom og travlhed i hverdagen 
kan være en udfordring når man opdager, at foreningen har regler der skal overholdes og som 
bestyrelsen er forpligtet til at huske medlemmerne på.   
 
Bestyrelsen forsøgte at gøre det tydeligt med en påmindelse i god tid inden havevandringen og et 
opfølgende mail/brev efterfølgende til hver enkelt haveejer, hvor der var præciseret hvis der var 
punkter man skulle være opmærksom på at få bragt i orden, hvis det ikke allerede var det. 
Der har været stor opbakning til at gøre det på denne måde. Nogle enkelte af jer har påpeget, at 
opfølgningsbrevet kunne have været formuleret bedre og kommet med andre brugbare input som 
vi tager imod og arbejder videre med.  
 
Nogle få er blevet frustrerede fx over uenighed eller manglende viden om de regler der er. Vi vil 
alle gerne have regler der passer til os selv og kan have sværere ved at tage regler der passer 
andre alvorlige. Derfor skal der endnu engang lyde en stor opfordring til at komme med 
ændringsforslag til vedtægterne og at møde op på næste generalforsamling og være med til at 
beslutte HusumHaves fremtidige vedtægter og værdier. 
 
Fællesskabet: 
Vi vil gerne gøre H/F HusumHave til en mere levende forening og med et tydeligere fællesskab. 
Nyhedsbreve, den igangværende opdatering og udvikling af hjemmesiden mv. er en del af de tiltag 
vi er i gang med, for at opnå dette.  
 
Når vi sælger en have, har vi gjort et større arbejde ud af at fortælle køber om, hvad det vil sige at 
være en del af fællesskabet hos os. Vi håber at vi kan bibeholde tidligere tiders ”kolonihaveånd” og 
fællesskab mellem de tre afdelinger. 
 
På Facebook har Pax en privat gruppe ”Hyggegruppe for HusumHave” som har tæt på 100 
medlemmer. Dette er Pax’ egen gruppe hvor man, som navnet siger, kan lave opslag omkring 
HusumHave og det sociale liv mv. Kom og vær med, hvis du ikke allerede er 
det, men husk at det er en hyggegruppe og ikke bestyrelsens gruppe, så 
kontakt til os skal foregå personligt på havevagterne, på foreningens telefon 
eller på mail.  
 
- I Facebook gruppen har vi efterspurgt stemningsbilleder (uden mennesker) 
som vi må bruge til at opdatere hjemmesiden og gøre den mere levende. Der 
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er allerede kommet en del ind, tak for det. Vi vil gerne have flere, så find gerne opslaget og læg 
dine egne billeder op eller send dem på mail til os med emnefeltet ”Billeder der må bruges på 
hjemmesiden”, hvis du ikke er på Facebook. 
 

Vådhaverne: 
Den seneste opdatering på Vådhaverne er, at det endte med at blive årets ”smertensbarn”. Dem 
der tidligere har passet haverne, meldte fra for i år og samtidig er haverne efterhånden så tilgroede 
og fyldt med affald, fundament mv., at det bliver en større opgave at få ordnet dem. Dette bliver et 
emne på kommende generalforsamling.  
I mellemtiden skulle de jo passes og holdes nede, men det vidste sig at ende med at blive et punkt 
på samtlige bestyrelsesmøder, da vi blev ved at forsøge at få firmaer mv. til påtage sig opgaven til 
en rimelig pris. Vi lagde en masse forgæves tid i det. Af forskellige årsager skulle der gå helt til 
september måned, før det lykkedes at finde en arbejdsmand der påtog sig opgaven og fik den 
udført.  
 
Sommerfest og præmiehaver: 

I august blev årets sommerfest afholdt. Der var et godt fremmøde fra alle tre 
afdelinger og årets præmiehaver blev kåret. Dagen forløb i solskin og med 
fællesskab, grin, hygge og gode samtaler. 
 
I bestyrelsen har vi arbejdet med at præmiehaverne skal afspejle forskellige 
udtryk, da ”Årets flotteste have” kan fortolkes på mange måder. I år var der 
undertitlen: ”Haver der bliver udnyttet godt, har stemning man kan se fra stien 
og hvor ejer har god ”kolonihave-ånd” overfor fællesskabet”.  

 
I år blev præmiehaverne: 
 
Kirsten, have 42 

Carlo, have 122 

Hilbert, have 225 

- Stort tillykke. Carlo og Hilbert var til stede til sommerfesten hvor præmiebevis og gave kunne 
overrækkes. De gav udtryk for, at man er velkommen forbi og se haverne og slå en sludder af når 
de er i deres haver. 
 
Tak til alle der deltog i sommerfesten og bidrog til en hyggelig sammenkomst. 
 
Årets sidste havevagt: 
Sidste havevagt i Skovhuset (have 19) for i år, er lørdag d. 1. oktober kl. 11-12.  
Som altid er bestyrelsen til stede så vi kan mødes og tale sammen om stort og småt ansigt til 
ansigt.  
 
 
Venlig hilsen – og glædeligt efterår 
 
Bestyrelsen 
 


