
 

 

 

Bestyrelsens beretning til ordinære generalforsamling 

Lørdag d.8.april.2017 

 

Kære haveejere 

2016 har på mange måder været et godt år, både med hensyn til fællesarbejde og 

arrangementer.  

Fællesarbejdsdag 

Vi takker derfor alle, som deltog og gav den en skalle især på den ekstra fælles ar-

bejdsdag  til glæde for alle medlemmer i haveforeningen. Vi vil også takke dem som 

på en eller anden måde bidrog til fællesarbejde eller har betalt sig fra at deltage i de 

afholdte fællesarbejdsdage. Vi i bestyrelsen håber på, at der i sæsonen 2017 bliver 

et større fremmøde, da der venter os mange opgaver endnu som kun kan udføres 

ved fælles hjælp. 

På den store  fællesarbejdsdag blev følgende arbejde udført: 

Etablering af terrassen rundt om fælleshuset som bl.a. har lettet kørestolsbrugeres 

adgang til Kridthuset. Den fællesarbejdsdag i juli måned blev en super effektiv dag 

med plads til kreativitet.  Haveforeningens håndværkere og kreative sjæle fik sat de-

res aftryk på foreningen både ved planlægning, samarbejde og udførelse.  Børnene 

fik også sat deres præg ved etablering af ”Hyggehjørnet” med hjemmelavede lege-

redskaber.  

Inde i fælleshuset havde vi nogle ”indretningshåndværkere” som fik shinet Kridthu-

set op. Der blev holdt frokostpause, hvor vi grillede pølser, og arbejdsdagen sluttede 

ved 18 tiden også med fællesspisning. Formanden ”blev enig med sig selv” om, at vi 

alle havde brug for et velfortjent aftensmåltid efter en lang arbejdsdag. Pizzaerne 

smagte ekstra godt den dag. 

Det hele gik så godt, at flere fortsatte næste dag. 

 

H/F 
Syvendehus 



 

 

Arrangementer: 

 Vi nåede i sidste sæson at afholde 7 forskellige arrangementer:  

• Sankt Hans med fællesspisning ved Kridthuset. 

 Sommerfesten gav overskud. Tak til festudvalget for både sommerfest og Sct. 

Hans. 

 Havemarked, som blev holdt i juli. Trods regnvejret, blev det til en meget hyg-

gelig dag, hvor det var meget forskelligt, hvad haverne havde at tilbyde.   

 Høstfesten og Æblemosteri blev holdt ved Kridthuset og i Røgeriet. Denne 

søndag kunne alle medbringe deres æbler og lave dejlig most og spise pande-

kager i Kridthuset. Det var muligt at købe kunsthåndværk i diverse boder.   

 Vinsmagning blev en kæmpe succes, og portvinen blev en meget eftertragtet 

drikkevare. Vinsmagningen tages op igen i sæsonen 2017.  

 Halloween blev også en succes, især for de yngre medlemmer med flotte ko-

stumer og ansigtsmaling og fællesmiddag i Kridthuset. Festen sluttede med en 

uhyggelig skattejagt for alle børn. 

 Julestue med julemiddag blev også en hyggelig dag. Der blev leget pakkeleg, 

hvor alle deltagerne gik hjem med en gave. Der blev spist en dejlig middag. 

Kridthuset 

Der er blevet oprettet nogle klubber: dartklub om tirsdagen og håndarbejdsklub om 

onsdagen hver 14.dag. Det har kostet 50 kr. for medlemskab af klubberne. Fredags-

baren har ikke slået an endnu. Måske kan det lykkes i næste sæson, at vi mødes 

over et glas rose/hvid/rødvin eller en kop kaffe og en småkage den første fredag i 

måneden. 

Kommunalbestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 14.sep. var der 12 medlemmer fra haveforeningen, som mødte op til 

kommunalbestyrelsens møde i Herlev og dens behandling af vores ansøgning om at 

bygge 60 m². Vi tabte desværre vores ansøgning om 60 m2.  



 

 

Vi må nu kun bygge  50 m² bolig og 10+10m² småhuse og 2,5 m afstand ml. alle hu-

se, og småhuse må ikke benyttes til bolig. Derfor er det vigtigt, at man læser for-

eningens byggeregler, de generelle byggeregler, taler med sine naboer og sender 

ansøgning til bestyrelsen. Det er vigtigt, at alle husker, vi er en kolonihaveforening. 

Et lille hold har lige været til møde med kommunen og skal til endnu et møde inden 

generalforsamlingen. Lokalplanen ventes tidligst til næste år.  

Derudover har vi erfaret, at der også har været naboproblemer. Et er, hvad kommu-

nen kræver, men det er ligeså vigtigt, at man tænker på godt naboskab. Så husk at 

snakke med naboer, før du går i gang med gennemgribende ændringer, som kan ha-

ve indflydelse på dine naboer. 

Vi vil derfor samtidig benytte lejligheden til at opfordre alle haveejere til at møde op 

til generalforsamlingen, og gøre jeres indflydelse gældende. 

Velkommen til den nye kasserer. 

Erik, som har været i bestyrelsen i tre år, døde desværre d. 6 sept. efter lang tids 

sygdom. Den  gamle og nye bestyrelse, som har været tæt på Erik, og fulgt hans syg-

domsforløb gennem to år, var inviteret med til bisættelsen. Haveforeningen gav en 

fin bårebuket. Det var en meget rørende bisættelse med efterfølgende gravøl, med 

utrolig mange mennesker og røde faner. Vi sang bl.a Internationale, og familien 

holdt taler for ham. 

Poul Collemorten overtog kassererposten i december måned. Vi i bestyrelsen er 

meget taknemlige for at Poul sagde ja midt i denne meget turbulente periode. Poul 

har  20 års erfaring med bestyrelsesarbejde  og 6 års erfaring som kasserer i den 

boldklub han er aktiv medlem i, og har kendskab til økonomisystemet KM, som kan 

lette bestyrelsen og kassererens arbejde.  

Også velkommen til de nye haveejere, som vi glæder os til at møde.  

Økonomistyringssystem KM (klub-modul): 

Systemet har fuldstændig integration mellem medlemsstyring og bogholderi samt 

utrolig mange anvendelige funktioner der kan lette arbejdet i bestyrelsen. Det er her 

kontingentet bliver opkrævet via dankort som bogføres automatisk. Ligeledes har 

det en funktion til vandafgift og diverse afgifter såsom fællesarbejdsdag og have-



 

 

runde. Med KM har vi også købt en ny og mere moderne hjemmeside. Her kan med-

lemmerne følge med, melde sig til/fra alle arrangementer. Man kan bl.a. melde, 

hvornår man vil deltage i fællesarbejde, man kan desuden holde øje med kalende-

ren og få påmindelser om begivenheder via mail. Det er vigtigt at alle opretter sig 

med profil. 

Anskaffelser: 

Foreningen har anskaffet sig et nyt og mere solidt telt, som vi fik afprøvet til vores 

sommerfest.  

Vi har også købt nogle materialer til indretning i Kridthuset. Ligeledes har vi anskaf-

fet en grenklipper teleskop, som alle kan låne.  

Status for kontingent betaling m.m. 

For kassereren vil det ideelle være, at alle medlemmer betaler til tiden”. Faktum er, 

og det bør alle medlemmer være klar over - at glemmer man at betale til tiden, eller 

trækker betaling i langdrag, så går det ud over kassererens fritid. Så  husk at betale 

til tiden, således at haveforeningen altid har de reelle penge i foreningens kasse.  

Affald  

Bestyrelsen og haveforeningen har stadigvæk en udfordring med dagrenovationen. 

Vi forsøger at tilgodese både miljø og foreningens økonomi. Vores fine kuber viser 

hvor forskelligt genbrugsaffald skal placeres. Der er stadig en del, der ikke sorterer 

deres affald, til skade for både miljøet og vores økonomi. Det skal vi blive bedre til. 

Vi havde bestilt 4 container til storskrald i løbet af sæsonen. Det kommer vi nok til 

igen i år.  

Haverunden 

Ved årets haverunde kunne havevandrings -udvalget konstatere, at mange haver er 

holdt rigtigt pænt, og langt de fleste tog godt imod bestyrelsens anvisninger.  

Kommende sæson 

Bestyrelsen ønsker i den kommende periode at prioritere følgende områder 

til glæde for alle medlemmer i haveforeningen.  



 

 

 Vedligeholdelse af sti og i særdeleshed hullerne. Vi har udarbejdet nog-

le tiltag som kan hjælpe på problematikken 

 2.etape af projektet ”udpumpning og dræn” i haverne der ligger mod 

TRYG forsikring 

 Istandsættelse af parkeringspladsen, afgrænsning for parkering. 

Ind/udkørsel af container/kuber og dagrenovation 

 Gardiner til Kridthuset 

 

Her til sidst vil bestyrelsen sige tak til alle haveejere og deres indsats. Vi håber at 

2017 bliver en frodig, harmonisk og solidarisk sæson. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 


