
Referat af HF Rosens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 19. april 2016. 

1. Formanden åbnede mødet, og generalforsamlingen mindedes Bente Hagen, der netop er 

afgået ved døden. 

2. Jens blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt. 30 

medlemmer til stede. 

3. Referent Claus Høyer. 

4. Bestyrelsens beretning. 

1. Berit aflagde beretning. Travlt år - se vedlagte beretning. 

Bemærkninger: 

1. Pernille gav Lillian en medalje for det store arbejde haveforeningens 

’flittigste t-kone’ laver. 

2. Harald: 

Vi skal klippe hækken ved Kløvermarksvej. Hvem afholder udgifter for 

container til dette affald?  

Svar: Vi skal selv sørge for bortskaffelse. 

3. Hvem har beordret, at skiltene ’Mågegang, Svanegang osv.’ er blevet nedlagt. 

Svar: De andre foreninger hedder deres foreningsnavn som adresse, men da 

der findes en anden HF Rosen i området, skal vi hedde ’Kløvermarksvej’ med 

HF Rosen som underadresse. Der må ikke være sammenfald mellem fx 

Mågevej/Mågegangen, Vibevej/Vibegangen osv. Derfor har vi fået pålæg om 

at nedlægge disse navne. . Men vi kan ikke gøre så meget. Man har haft 

mulighed for at gøre indsigelser til kommunen, men der var ingen kommet, 

da fristen var udløbet. Vi kan ikke lave det om nu. 

4. Hvorfor har vi et vejskilt med havenavn/Kløvermarksvej? 

Svar: Se ovenfor. 

5. Kenneth: 

Der mangler en sparkekant på den nye rampe ved toiletterne. 

Svar: Vi var i tvivl om der skulle opsættes en kant/rækværk, da vi skal kunne 

få borde og stole ud af det store toilet. Det kigger vi på, vi kan sagtens 

opsætte en kant. 

Vi kan sætte noget skridsikkert på den nye rampe (Kenneth vil gerne stå for 

det). 

Svar: Lad os lige tage den i bestyrelsen. 

6. Henriette: 

Tak til bestyrelsen for stort arbejde. En anke over den efter Henriettes mening 

negative holdning. 

Hvorfor er kloakering udskudt til 2026? 

Svar: Vi kan ikke gøre rede for Kbh.s kommunes udskydelse af kloakering og 

vandplan. 

7. Martin: 

Hvorfor har toiletterne ikke været i orden fra sæsonstart? Det har ikke været i 

orden med den udsættelse. 

Svar: Der åbnes for vandet d. 1.4., hvor skaden blev opdaget. En tilkaldt 

blikkenslager konstaterede, at det gamle rør var ulovligt og nyt skulle 

fremskaffes og lægges. Der skulle graves op, hvilket Jens og John J. gjorde 

for at spare den udgift. Derefter viste det sig, at der var en frostsprængning på 

det ene toilet. Derfor den forsinkelse. 



8. Steen: 

Vi skal bevare vores stinavne. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre? 

Svar: Se ovenfor. 

9. Benno: 

Handikaprampen er ikke god nok. Der bør sættes et gelænder op. Er der 

postkasse til teltet? Der har været affald i papircontainer her i vinters, men 

heldigvis er de blevet tømt af foreningsmedlem. 

10. Palle: 

Lad afklip ligge ved Kløvermarksvej og lad os se. 

Svar: Nej, vi er forpligtet til at holde orden. 

Skaden ved toilet kunne have været repareret billigere. 

Svar: Vi havde ikke tid til at tage flere tilbud. 

11. John R.: Der har været nogle fejl mht. GPS og opdateringen af de forskellige 

firmaers/instansers steddatabaser. 

Svar: Det er noget rod, ja 

12. Signe: 

Har vi stadig skiltene, de kunne være hyggelige at have i teltet 

Svar: Vi har skiltene og havde tænkt at hænge dem i teltet eller på kontoret. 

13. Steen: 

Kommunen er langt ude, vi skal bevare de gamle skilte. 

14. Palle: 

Der ligger en masse afklip på Kløvermarksvej  

Svar: Der må det ikke ligge, og det vil blive fjernet, når vi får container. 

15. John R.: 

Skal det lægges i køkkencontainere? 

Svar: Nej, i haveaffaldscontaineren. 

Beretningen sat til afstemning. For: 23, imod: 4, hverken for eller imod: 3. 

Beretningen vedtaget. 

5. Årsregnskab: 

John J. fremlægger: 

Til Peter: Spørgsmål kom for sent i forhold til fristen. 

Harald: Konto 15: hvorfor var udgiften til genf. så stor i 2015? 

Svar: Der er forskel på, hvad kontoerne indeholder. Se hhv. konto 14 og 15. 

Harald: Konto 18: Kan forsikringen gøres billigere?  

Svar: Nej, det kan ikke gøres billigere, er undersøgt i flere omgange. 

Harald: Konto 24: Har vi ikke betalt for dagrenovation i 2014? 

Svar: Jo, men nu er konti lavet om, så dagrenovation har fået eget kontonummer. Tidligere 

lå det under ”jordleje”. 

Harald: Konto 29: Er prisen flerdoblet på affalds- og havecontainere? 

Svar: Ja, indtil januar 2015 var containerne gratis. 

Konto 35: Hvorfor er vandforbruget fordoblet? 

Svar: Vi ved det ikke helt. Ved salg af have 2/621 stod vandmåleren på 99.923. Året før stod 

den på 211. Have 2/621 skulle efter tallene altså have brugt for næsten 2 mio. kr. vand. Da 

regningen fra HOFOR lød på ca. 30.000 kr., kunne det selvfølgelig ikke have sin rigtighed. 

Vi manglede dog stadig at kunne gøre rede for et forbrug på ca. 15.000 kr. Det kunne være 

fejlaflæsninger på de enkelte bimålere, men de tal, vi havde modtaget fra vandmændene, så 

meget tilforladelige ud i forhold til tallene fra året før. Vi har derfor ikke kontrolaflæst 

samtlige bimålere. 



Vi satte en større undersøgelse i gang. Det viste sig, at der på den ene hovedmåler (den ved 

lågen) var en aflæsningsfejl på 200 m3, svarende til ca. 4000 kr. De penge har vi nu fået 

retur fra HOFOR. Vi kunne, ved at antage at have 2/621`s bimåler var sat omvendt på, med 

rimelighed påstå, at der var brugt først 77 m3 (altså 100.000 – 99.923) og så 211, som 

måleren stod på sidste år. Altså i alt 288 m3, svarende til ca. 7000 kr. Vi gjorde kravet 

gældende overfor have 2/621, og pengene er betalt. 

Restbeløbet for merforbruget af vand har vi valgt at lade foreningen betale frem for at dele 

beløbet ud på hver have. Vi har bedt vandmændene kontrollere for læk, som kan være en 

mulig forklaring på diskrepansen. En anden forklaring kan være fejlaflæsning i 2014, idet 

vandforbruget da var væsentlig lavere end i 2015. 

Kjartan: Man kan ikke sammenligne, når der laves om på kontobenævnelse. 

Svar: Der er lavet om, og vi har udmøntet flere konti, så det skulle være mere 

gennemskueligt. 

Harald: (vandforbrug) 

Der er ikke læst forkert af. Hvad der er sket, ved vi ikke, men Harald mener, at der er rendt 

413m3 ud, og alt er kontrolleret for læk. Ingen lækager på anlægget. Måske er der 

fejlvisninger ved enkelte målere. Alle foreningsmedlemmer opfordres til at holde øje med 

evt. lækager. 

Palle: (vandforbrug) 

Vi ved ikke, hvad der skal ske med have 2/621. Der er sket noget mellem 7. måned og 

endelig aflæsning, som vi ikke kan forklare. 

Peter: Fint med gennemskuelige regnskaber, så når der ændres i konti og deres indhold, bør 

det skrives i regnskabet. 

Jens: Husk nu, at det ikke er et AP Møller- regnskab, der aflægges; vi er alm. mennesker 

uden regnskabsuddannelser, der prøver efter bedste evne. Hvis der er professionelle, der 

gerne vil hjælpe, er de velkomne til det. 

Peter: Det er uklart, om vi skal hensætte penge til vand- og elfond. Det er en god ide, men vi 

kan ikke rigtig se, hvornår det er besluttet, og der er kun afsat 6000,- sidste år, og der er flere 

forskellige tal.  

Svar: Det er ikke et selvstændigt opkrævet beløb, men penge, der tages af den almindelige 

leje. Vi har et forslag om, at vi indkræver beløbet ved siden af havelejen og sætter det ind på 

en særlig konto. Der er ikke længere penge nok i den almindelige drift til at afsætte beløbet, 

og det har der ikke været de seneste par år. 

Regnskab sat til afstemning: For: 19, imod: 3, hverken for eller imod: 8. 

Regnskabet vedtaget. 

6. Budget 2016. 

Kjartan: Vi kan ikke se 7000,- til hjertestarter i budgettet.  

Berit: Beløbet skal tages af den evt. kommende vedligeholdelsesfond. Der er ikke penge til 

det i driften. 

Peter: Hvis pengene skal komme fra elfonden, skal de overføres til regnskabet. 

Budget sat til afstemning: For: 19, imod: 5, hverken for eller imod: 6. 

Budget for 2016 vedtaget. 

7. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen: El og vandfond nedlægges og overføres til en vedligeholdelsesfond. Berit 

motiverer.  

Kommentarer: Peter mener, det skal statueres i vedtægter, at generalforsamlingen spørges til 

råds.  

Kjartan: Der bør være beløbsgrænser på, hvad bestyrelsen må bruge.  



Peter: Foreslår indførsel af vedligeholdelsesplan. 

Steen: Ved beløb over 5000,- skal generalforsamlingen høres. Det er en gammel beslutning. 

Svar: Nye tiltag skal altid godkendes af generalforsamlingen. Det skal være muligt at få 

udført almindelig vedligeholdelse og pludseligt opstået reparationsarbejde. 

Jens: Vi skal passe på med alle mulige grænser og begrænsninger, der handlingslammer en 

bestyrelse.  

Kjartan: Der bør være et udspecificeret regnskab for en sådan vedligeholdelsesfond. 

Forslaget om vedligeholdelsesfond sat til afstemning: For: 21, imod 4: hverken for eller 

imod: 5. 

Forslaget er vedtaget. 

Forslaget om nye vedtægter udgår, da kun 30 medlemmer var til stede, og der kræves 32 til 

vedtægtsændringer. 

Forslag fra Ivan om mistillid til formanden sat til afstemning. For: 2, imod: 22, hverken for 

eller imod: 6. 

Forslaget forkastet. 

Forslag fra Henze om at arbejde videre på at ændre have 2/621 til skralderum. 

Jens: Vi kan overveje udgifterne og arbejde på en god løsning. 

 

Forslaget sat til afstemning: For: 16, imod 8: hverken for eller imod: 6. 

Forslaget er vedtaget. 

8. Valg til bestyrelse og tillidsposter: 

 . Bestyrelsesmedlem Britta Olsen - valgt 

i. Kasserer: Genopstiller ikke - ingen valgt 

ii. Sekretær: Kirsten Hoffensetz - valgt 

iii. Bestyrelsesmedlem: Claus Høyer - valgt 

iv. Bestyrelsessuppleant 1: - ingen valgt 

v. Bestyrelsessuppleant 2: - ingen valgt 

vi. Billagskontrollanter: Casper Rasmussen og Pernille Møller - valgt 

vii. Billagskontrollantsuppleant: Lillian Duus - valgt 

viii. Vurderingsudvalg: Dennis Hoffensetz, Henrik Sommer, Mie Jensen - valgt 

ix. Vurderingssuppleant: Kirsten Zwick - valgt 

x. Pladsmand: - ingen valgt 

xi. Engmand: - ingen valgt 

xii. Skraldemand: Dennis Hoffensetz - valgt 

xiii. Toiletdame: Lillian Duus - valgt 

xiv. Rør og vandmænd: - ingen valgt 

xv. Flagdame: Mie Jensen - valgt 

xvi. Hjemmeside: Claus Høyer og Kenneth Hoffensetz - valgt 

xvii. Festudvalg: - ingen valgt 

xviii. Loppeudvalg: Berit Dichmann - valgt 

Jens afsluttede generalforsamlingen med et ønske om en rigtig god sæson. 

Referent Claus Høyer. 

  



Bestyrelsens beretning 2015. 

Var 2014 et travlt år, tåler det ikke rigtig sammenligning med 2015, der bød på så mange opgaver, 

at det kunne være svært at overkomme. 

Til en begyndelse kan nævnes, at der blev holdt 12 bestyrelsesmøder, generalforsamling, 15 

kontortider, generalforsamling i Kreds 1, 5 møder med de øvrige foreninger på Kløvermarksvej, 

møde med kommunen, 2 møder med Dong, flere møder med håndværkere, flere møder med 

medlemmer og 6 jubilæumsudvalgsmøder. Hertil kommer, at formanden deltog i 

Kolonihaveforbundets kongres i 3 dage i Holstebro. I den forbindelse blev der yderligere afholdt 3 

forberedelsesmøder. Som resten af samfundet bruger vi meget tid på møder, som enhver kan høre. 

Og det skulle der jo gerne komme noget godt ud af, hvad der som regel også gør. 

I begyndelsen af året fik vi noget af en overraskelse, da kommunen indførte betaling for containere, 

både grøntcontainere og storskraldscontainere. Det havde vi ikke budgetteret med, hvilket også 

fremgår af regnskabet. Det har vi til gengæld gjort i år, og det er selvfølgelig noget af en 

udskrivning. Vi mener alligevel, at vi skal fortsætte vores nuværende ordning med 2 

storskraldscontainere og 7 haveaffaldscontainere pr. sæson af hensyn til vore medlemmer og af 

hensyn til vore almindelige affaldscontainere i Fort Skrald. 

Vi blev kontaktet af DONG, som har en forpligtelse til at levere strøm her i området og derfor også 

er forpligtet til at vedligeholde forsyningsnettet. Der blev holdt flere møder, hvor også de øvrige 

foreninger på Kløvermarksvej deltog. Essensen er, at alle vore forsyningskabler i jorden skal 

udskiftes, så de kan lede en større mængde strøm igennem end de gamle, som var fra ca. 1970. Der 

bliver kun skiftet kabler ind til ”gravstenen”, så hvis ens egne kabler er små og gamle, får man altså 

ikke mere strøm end man havde før. Til gengæld bliver alle foreningens kabler altså udskiftet, og 

det kan måske spare os for udkald af elektriker, som vi har haft nogle gange i løbet af sæsonen. 

Arbejdet bliver udført i løbet af sommeren efter vores jubilæum. 

Vi fik at vide af kommunen, at vi skal bruge miljøkonsulenter, når der skal rives huse ned. Det 

skyldes selvfølgelig, at der kan være brugt forurenende materiale i byggeriet; dette skal sorteres og 

evt. deponeres, så derfor. Vi uddelte skrivelsen til Jer alle sammen, og det er en god ide at læse den, 

for foreningen kan risikere bøder, hvis noget af dette farlige affald havner i storskraldscontaineren 

eller andre uautoriserede steder. Lige sådan uddelte vi retningslinjer for såvel have- som 

storskraldscontainere, og dem skal vi selvfølgelig alle sammen følge. 

Kommunen meddelte også, at vi nu selv skal holde buskadset mellem foreningens hegn og 

cykelstien på Kløvermarksvej. Vi har sikkert altid skullet gøre dette, men kommunen har i al den 

tid, jeg kan huske, udført abejdet. Men pga. af en del klager fra cyklister, der er blevet ”fanget” af 

grene, og – vil vi tro – almindelige sparekrav - har kommunen nu skærpet tonen og understreget 

vores forpligtelse. Det betyder også, at vi skal være opmærksomme på, at beplantning, der rager ud 

fra vores haver, kan udgøre en risiko, fx for nedfaldende grene mv. Vi har foreløbig bedt et enkelt 

medlem beskære sit træ af samme grund. Faktisk er vi, så vidt vi kan uddrage af teksten, lige frem 

forpligtet til at fjerne sne; dette problem har vi foreløbig taget op i foreningsregi her på 

Kløvermarksvej og håber, at vi kan slippe for denne opgave. 



Vores numre i foreningen samt skilt med adresse blev leveret og opsat af kommunen sidst på 

sæsonen. Samtidig omdelte vi klisternumre til hver have. Vi håber nu, at adressen er til at finde for 

forskellige udbringere, taxa m.fl. Indtil videre har kommunen ikke opdateret os, idet vi skal bruge 

hhv. nr. 35, når vi bestiller containere, et andet nummer, når vi skal tale om skrald og et tredje 

nummer, hvis det er noget med vand. 

Kolonihaveforbundet afsluttede flere års forhandlinger med Kbh´s kommune. Det betyder, at der nu 

endelig er kommet klarhed over, hvordan bebyggelse fra før 1992 skal behandles 

vurderingsmæssigt, og det er glædeligt, at intet byggeri fra før dette år, hverken skal nedrives eller 

forbigås ved vurdering. Til gengæld er der strammet voldsomt op på yderligere byggeri, således at 

det nærmest er umuligt at lave tilbygninger og forandringer af disse byggerier. Forbundet skal nu i 

yderligere forhandlinger om byggeri fra 1993-2001 og herefter fra 2001 og frem. Fra 2001 blev der 

nemlig indført ”byggetilladelser”, dvs. at intet byggeri kunne påbegyndes, før den lokale kreds 

havde godkendt det. 

Vi synes, at det resultat, der er kommet ud af de langvarige forhandlinger med kommunen, trods alt 

er til at leve med. Københavns kommune giver et stort økonomisk tilskud til kolonihaver hvert år, 

og da vi trods alt kun er lejere, må vi indordne os under ejerens anvisninger. På landsplan er det 

stadig billigst at leje til kolonihaveformål i denne kommune. 

Jer, der har byggerier fra før 1992, har alle fået et brev om, hvordan man skal forholde sig mht. 

byggeri, vedligeholdelse, forandring m.v. I samme forbindelse måtte vi endnu en gang indberette, 

hvilke byggerier i foreningen, der var dateret før 1992, lige som vi var nødt til at indhente 

yderligere oplysninger hos visse af vore medlemmer. Vi håber, at man forstår, at disse tiltag ikke er 

noget, vi drømmer op, men som tværtimod er dekreter, vi bliver bedt om at efterkomme. 

Og vi må endnu en gang gentage, at der ikke må bygges noget som helst, heller ikke træterrasser, 

skure o.l., uden at bestyrelsen er ansøgt herom. 

Aftalen med kommunen betyder, at alle skal have nye kontrakter i år. Det vil vi udføre i løbet af 

sommeren. Grunden er, at alt, hvad der regulerer lejeforholdet, er udtaget af lejekontrakt og 

vedtægter og indsat i et nyt dokument, kaldet ”lejevilkår”. I har alle fået disse dokumenter tilsendt i 

forbindelse med indkaldelsen. Af samme grund har vi fremlagt nye standardvedtægter, vedtaget på 

kongressen 2015, da vedtægter, lejekontrakt og lejevilkår udgør hele grundlaget for aftalen mellem 

kommune, forening og medlem. 

Alle nye lejekontrakter skal laves online, dvs. at såvel forbund som kommune altid har hånd i hanke 

med, hvem der lejer en have. Det samme gælder for vurdering. De skal nu indberettes online, 

således at man til enhver tid kender prisniveauet på kolonihaver. Man må så også gå ud fra, at der 

bliver råbt vagt i gevær, hvis en vurdering forekommer fuldstændig skæv. 

Også ventelisten skal overholde diverse krav, bl.a. skal vi rykke folk på ventelisten for gebyr, hvis 

ikke de har husket at betale, og siger man nej til en have 3 gange, ryger man ikke ud af listen, men 

nederst. Vi er selvsagt ikke helt tilfredse med disse tiltag, men indtil videre må vi leve med dem. 

Den kan jo være, som så meget andet, at tingene bliver revideret hen ad vejen. 



Vi forsøger af al magt at leve op til alle forordningerne, men der kan ske fejl. Der er ingen i 

bestyrelsen, der er uddannet inden for jura, økonomi, psykologi, administration eller lign.; vi bruger 

meget tid, men ingen er jo som bekendt forpligtet ud over sine evner. 

I den forbindelse er det aktuelt at opfordre medlemmerne til at gøre os opmærksom på det, skulle 

man opleve fejl. Så kan fejlen blive rettet med det samme, i stedet for at vente til 

generalforsamlingen, der jo kun foregår en gang om året. 

Som det høres, kan vi intet gøre uden hverken forbundets eller kommunens vidende.   Det kan der 

være mange meninger om; jeg er i alt fald tilhænger af, at alt så vidt muligt ligger fremme i dagens 

lys. 

Visse vurderingsregler er efter kongressen 2015 atter lavet om. Hele vores vurderingsudvalg har 

været på kursus i marts i år, så det skulle være beredt til de nye udfordringer. 

Vi indledte sæsonen 2015 i foreningen med at kunne gå ind af en helt ny låge. Den var blevet 

forsinket, men viste sig at være værd at vente på. Bestyrelsen er i alt fald meget tilfreds med 

resultatet. Desværre var der nogle – nok bøller udefra – der syntes, at den skulle bemales med lidt 

graffiti. Vi har svært ved at forestille os, at nogle medlemmer kunne finde på at male lågen; det ville 

både være udemokratisk og et udtryk for selvtægt. Vi har prøvet at få malingen af - med svigtende 

held – og et medlem har tilbudt at være behjælpelig. Den skal nok blive pæn igen. Vi håber nu på, 

at ingen ude fra kommende bøller igen begynder at bemale vort øvrige inventar, så enghuset 

pludselig er grønlyseblåt og toiletterne rødprikkede. 

Inden sæsonen blev indledt, havde en elektriker gennemgået samtlige gravsten og fundet adskillige 

fejl. De er nu blevet udbedret og samtidig med, at DONG vil lægge nye kabler, håber vi på flere 

sæsoner uden problemer. Husk at klippe hæk og holde rent omkring gravstenene, så der ikke 

kommer dyr og gevækster ind i kassen. 

Vi fik lidt mere grus, idet de voldsomme regnskyl giver nogle store pytter ved lågen. Vi har forsøgt 

at udbedre med grus – desværre uden det store resultat. Der blev endvidere lagt lidt grus rundt 

omkring, hvor der manglede. 

Vi måtte købe nye krukker til vores blomstertrafikchikaner, da den ene var kørt ned af en 

vareudbringningsbil. Husk, at når I bestiller varer, at sige til chaufføren, at han ikke kan køre ind og 

slet ikke den vej, denne chauffør gjorde. 

Vi har fået sat ”cykling forbudt”-skilte op på de to første stier – tidligere kaldet Duegang og 

Lærkegang, idet det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. 

Da blev også vedtaget køb af hjertestarter. Det er stadig et udestående, idet vi har undersøgt 

markedet for at finde en til en overkommelig pris, og som er egnet til vores forening. Vi indledte 

med at ansøge Trygfonden, idet vi så kunne få bevilget en gratis; der var en lang sagsbehandling, og 

vi fik afslag i september. Vores undersøgelser viser, at den billigste mulighed er at leje den hos 

Falck; her er vedligeholdelse og kursus inkluderet i prisen. Vi skal leje den i mindst 3 år, og prisen 

er 21.000 kr. inkl. moms for 3 år. Medmindre generalforsamlingen mener andet, vil det blive 

effektueret i løbet af sæsonen. 



Vi har indkøbt en ny traktor til græsslåning på engen, idet engmanden i flere år har klaget over den 

gamle. Den undergik for en del år siden en større og temmelig dyr reparation, som vi – i betragtning 

af, at traktoren var ca. 25 år gammel – ikke syntes, vi ville ofre igen. Vores naboforening købte den 

gamle traktor for et mindre beløb, mens vi sparede en bekostelig affaldsdeponering. 

Der blev solgt en enkelt have – en gammel traver, nemlig nr. 19. Da huset blev vurderet til 0 kr., 

blev det revet ned. Nyt hus skal stå færdigt ca. 1.8. i år. Have nr. 2 blev ledig. Det krævede noget tid 

at nå dertil, og det var en tung opgave at løfte, idet huset skulle nedrives af sælger, som ikke var i 

stand til det. Med velvillig hjælp fra nogle af vores medlemmer lykkedes det, og alle var glade. 

Vi fik som bekendt den idé, at lave nyt og fremtidssikret affaldsrum i have 2/621 og brugte en del 

forberedelsestid og skriverier frem og tilbage på forslaget. Desværre havde vi ikke økonomien 

tydeligt på plads, så vi måtte afslutte den ekstraordinære generalforsamling uden afstemning. Med 

det ringe fremmøde (20 medlemmer) og en overvejende stemning imod forslaget, har bestyrelsen 

valgt ikke at genfremsætte det.   Sidegevinsterne, hvor vi kunne gøre 3 havers byggerier mere 

lovlige, er desværre også forsvundet hermed. 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling blev vi opmærksomme på visse 

uhensigtsmæssigheder ved vort regnskab. Kasserer og formand har derfor nøje gennemgået 

posternes sammensætning og herefter ændret noget af opsætningen, så det er mere gennemsigtigt, 

hvad pengene bruges til. Det vil vi komme nærmere ind på, når regnskabet skal behandles. 

Bilagskontrollanterne er blevet gjort opmærksomme på ændringerne og har bifaldet dem. 

Vi har lige før sæsonstart fået renoveret området ved toiletter og kontor. Handicaprampen var ved at 

smuldre og fliserne, der holdt det hele sammen i kanten, var knækket. Vi har nu fået en pænere 

helhedsløsning, der omfatter alle tre døre, hvilket tidligere var svært pga. blommetræet, der væltede 

for et par år siden. 

Der har været lidt tvivl om vandaflæsningen i år, da regningen var væsentligt højere end normalt. Vi 

har haft Vandforsyningen inde over, og vi har konstateret en fejlaflæsning på den ene måler på 200 

m3. Derfor har vi fået små 4000 kr. tilbage fra HOFOR. Desuden har vi fået 7000 kr. efterbetalt af 

have 2/621. Begge beløb er tilgået vores konto i år og er derfor ikke med på regnskabet. Vi har bedt 

vandmændene kontrollere, om der evt. er en læk, der år uden om bimålerne, på strengen. 

Det viste sig desværre, at hanen på festpladsen var ødelagt, så vi ikke kan få vand til toiletterne. En 

tilkaldt blikkenslager konstaterede, at der var brugt et ulovligt rør, som derfor skal udskiftes. I 

samme forbindelse har vi nedlagt aftapningshanen, idet den ikke er nødvendig på det sted mere. 

John og Jens har gravet røret frit, så vi sparer blikkenslagerpenge på det. 

Havepræmien gik i år til Randi, der var med til forbundets præmiefest og fandt det meget festligt. 

Tillykke til Randi. 

Der var vore sædvanlige aktiviteter – Pinsemorgen, Sct. Hans, sommerfest, loppemarked samt 

petanque hver torsdag. Vi håber, at medlemmerne vil blive ved at støtte alle disse aktiviteter, dels 

for at understøtte fællesskabet og lære hinanden at kende, dels for at støtte de frivillige, der gør et 

stort arbejde for at stable tingene på benene. 



I år står jo i jubilæets tegn. Fødselsdagen d. 25.6. ligger heldigvis på en lørdag, og planerne er langt 

fremme. Der vil mellem kl. 13 og 15 blive afholdt en reception for gæster og medlemmer. Om 

aftenen er der fest for foreningens medlemmer. Yderligere information kommer i god tid ud til Jer. 

Jubilæumsudvalget er ved at lægge sidste hånd på jubilæumsbogen, og den går snart trykken. Vi 

håber naturligvis, at alle bliver tilfredse med den – vi har i alt fald gjort os umage. 

Vi har ikke store planer for året 2016 ud over at holde en god rund fødselsdag. Dog vil vi se på 

forskellige løsninger vedr. mailudsendelse for at undgå det problem, der pludselig opstod denne 

gang. Og vi opfordrer selvfølgelig alle, der har en mailadresse, til at melde sig til mail, så vi kan 

spare den dyre porto. 

Vi vil fortsat prioritere samarbejdet med de øvrige foreninger på Kløvermarksvej højt. Som alle ved 

bliver vi stærkere sammen. Og i disse tider, hvor kravene vælter ned over os, er det rart ud udveksle 

erfaringer med de øvrige foreninger. De seneste drøftelser i dette regi har bl.a. været planerne om et 

nyt spillested på Raffinaderivej, kloakering (vandplan 2016 i Kbh´s kommune er endnu ikke 

vedtaget), Amager Bakke, trafik på Kløvermarksvej, vandkvalitet i kanalen, bygningsregistrering 

mv. Desuden har foreningerne i fællesskab opfordret kommunen til at anlægge cykelsti på 

Raffinaderivej. 

Fra i år er vores nye numre gældende og der er dem, vi vil bruge. Vores stinavne er nedlagt, og det 

bliver selvfølgeligt lidt besværligt at vænne sig til i et stykke tid. 

Vi vil ikke længere indkalde til foreningsarbejde på tavlen. Dels er datoerne sendt ud sammen med 

indkaldelsen, og dels vil datoerne hænge på tavlen hele sæsonen. Alle medlemmer skal deltage i 

foreningsarbejde 4 gange i sæsonen. 

Til sidst en tak til alle vore hjælpere, der sørger for at foreningen fungerer og ser pæn ud. Det er en 

fornøjelse, at det meste arbejde gøres uden de store problemer. Tak til festudvalget for det store og 

lettere utaknemmelige arbejde; det er påskønnet fra mange sider. Tak til vurderingsudvalg, der hele 

tiden skal sætte sig ind i nye regler, og tak til bilagskontrollanter for at tælle pengene. 

Endelig vil vi opfordre vores medlemmer til at overholde alle regler for at have en have. Det er et 

stort privilegium til en billig penge, som mange misunder os. Presset er stort, og hvis vi ikke passer 

på, kan vi risikere at ødelægge det for os selv. 

 


