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Bestyrelsen beretning 2020
• Afdøde medlemmer: Vi vil starte med at mindes følgende medlemmer, som vi
desværre har måtte sige farvel til i 2019:
John Rasmussen have 635 og Steen Lassen have 667. Begge har været
medlemmer i mange år og aktive i foreningen bl.a. i bestyrelsen. Vi vil komme
til at savne dem.
Ære være deres minde.
- Et minuts stilhed.
• Velkommen til nye medlemmer:
Vi byder velkommen til Caroline Engelgaar have 673 som er barnebarn af Lis
og gift med Lars, og har 3 børn, og Karen Skovhus Fausbøll og Christian i have
683, og til Helen Juhl og familie i have 635
vi håber at i alle bliver rigtig glade for jeres haver.
• Corona: ja vi kommer jo desværre ikke uden om at nævne Corona, som har
fyldt en meget stor del i vores alles liv, og ikke mindst er grunden til at vi nu
sidder her i august og afholder vores årlige generalforsamling.
Det har på alle mulige måder været med til at skabe et meget anderledes år,
for alle mennesker i befolkningen, og globalt set ligeså.
På samme baggrund er alt foregået noget alternativt i år, også for os i
bestyrelsen. Det har været svært at ” gøre som vi plejer”, da det hele blev
vendt på hovedet i vores lille land d. 14 marts. Alt lukkede pludselig ned.
Det har naturligvis også haft visse konsekvenser i vores lille forening, da vi
ikke har kunne afholde foreningsarbejde som vanligt, kontortider,
teltopsætning, samt komme videre med det projekt som er i gang sat på
engen. Men det er jo ikke anderledes for os end for resten af befolkningen.
Det tænker vi i bestyrelsen, at der naturligvis er forståelse for.
Vi håber at vi nu er på vej over på den anden side, uden en alt for slem
”anden bølge”, og at vores liv kan normaliseres igen. Helt det samme, bliver
det nok aldrig, men når det er sagt, så vil vi lukke ned for Corona, for denne
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gang. Dog vil vi ikke undlade at sige en særlig tak til Lone Gullberg, som har
haft en stor andel i at vores fælles toiletter har kunnet være åbne, da hun har
påtaget sig den daglige rengøring af disse i en lang periode: TAK Lone, samt
Claus og Mie, som også har taget en tørn.
• Fremtiden i bestyrelsen: Endnu et år er gået, og der kommer til at ske nogle
ændringer i bestyrelsen fremadrettet.
Claus har valgt at trække sig pga. sygdom, men Claus vil stadig gerne være
webmaster og hjælpe bestyrelsen i det omfang det er muligt.
Jeg har taget en personlig beslutning, om at ikke at genopstille som formand,
det har været en stor og spændende opgave, hvor jeg personligt har lært
rigtig meget. Jeg har nydt at sidde i bestyrelsen, men det er til tider også
meget tidskrævende. Og da jeg har fået en ny stilling, har jeg valgt at
prioritere mine kræfter der.
Når dette er sagt, så ønsker jeg bestyrelsen alt muligt held og lykke på vejen,
og håber at nye kræfter stiller op og tager en tørn i vores dejlige forening. Det
er altid godt med nogle friske perspektiver og syn på tingene!!!
• 2019: var en travl sæson, der var blandt andet 6 overdragelser/byt i alt, noget
som tager en del tid, da der efterhånden er mange forskellige dokumenter der
skal forelægges og underskrives.
• Vi opdaterede ventelisten ved lodtrækning, og vi havde sidste år over 120
personer der ønskede et lod. Det er en opgave der fylder lidt i maj måned,
men det er jo en 100% retfærdig måde at komme på ventelisten. I år blev
dette jo desværre aflyst grundet corona.
• I løbet af året opdagede vi at der igennem årene har været fejl i registreringen
af elmålere og aftagernumre i en del af haverne. Efter et stort
opklaringsarbejde har vi i samarbejde med Radius forsøgt at få disse fejl
udredet, og senest har Radius været ude i foreningen og tjekket de berørte
haver. Vi forventer at der kommer styr på det, før eller siden. Vi opfordrer
igen alle medlemmer til at kontrollere at de målernumre og aftagernumre der
fremgår af jeres regninger stemmer overens med de faktiske numre på jeres
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målere, og vi understreger at det er den enkelte haveejer der har ansvaret for
at alt er korrekt.
• Kloakering: Kloakeringssituationen er stadig uafklaret. Der er udtaget et par
foreninger der skal køre pilotprojekt, men vi ved ikke hvordan situationen er
pt. Vi er jo heldige at have Berit siddende både i Kredsen og i Forbundet og
hun følger udviklingen tæt.
• Byggestop og kontraktforhold: Som det nok er alle bekendt, har Københavns
Kommunes Teknik og Miljøforvaltning tilbagekaldt alle eksisterende
kontrakter og ligger i forhandling med Forbundet om, hvordan kontrakter skal
udformes i fremtiden. Det har efterladt os i et limbo, hvor der ikke er styr på
hvem der har kompetencen. I forhold til nybyggeri er status, at alt nybyggeri
skal den enkelte haveejer søge om hos Københavns Kommune, og at
nybyggeri skal overholde BR18. Vi har været til et orienterende møde i
kredsen, i foråret, men vi blev ærlig talt ikke meget klogere på situationen.
Materialet fra mødet er sendt ud til medlemmerne tidligere på året.
• Høringssvar: Foreningen har i samarbejde med de andre kolonihaveforeninger
på Kløvermarksvej indgivet høringssvar i forbindelse med det planlagte
byggeri på Refshaleøen, hvor Københavns Kommune i samarbejde med staten
vil opføre en helt ny ø, med boliger osv. Etableringen af denne ø, vil med de
nuværende planer påføre os en stor miljøbelastning da der skal transporteres
næsten uanede mængder jord osv. til byggeriet. Det er selvsagt uantageligt,
og vi har protesteret mod planerne og foreslået at transporten sker ad
vandvejen. Sagen behandles fortsat.
• Engstykket og terrassen
I 2019 nåede vi en hel del på festpladsprojektet. Til foreningsarbejdet blev der
knoklet igennem. Der var mange, der lagde store kræfter i at få ryddet de
store buske og trukket gigantiske rødder op, hvilket ikke var helt nemt.
Arbejdet foregik i en god stemning med masser af grin og gode ideer til,
hvordan man bl.a. med hjælp fra en bil kunne hive de store rødder op.
Engstykket foran den kommende fælles terrasse er klar til, at vi kan begynde
at rydde det for blomster og buske og hermed gøre det klar til at bygge
terrassen ud på.
Planen i 2020, er at jo som sagt ikke gået som forventet, ja igen p.g.a. corona.
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Der vil blive tegnet en arbejdstegning, som skal bruges til at bygge ud fra.
Valg af materialer og et økonomisk overslag over terrassebygningen
udarbejdes.
Så må vi se, hvor langt vi når i år, ellers fortsættes projektet i 2021.
• Enghuset er blevet renoveret og malet i 2019.
• Vi har i 2020 nået følgende:
- Indkøb af ny trækvogn
- Renovering af de gamle 2 trækvogne
- Renoveret lamperne på hovedgangen, så de igen virker begge 2.
• Vi vil igen meget gerne sig tak til alle, som har varetaget tillidserhverv i hf
Rosen, uden jer kan foreningen ikke hænge sammen.
• Festudvalget/ arrangementer: Det har været lidt op ad bakke for vores
festudvalg. Det kan fortsat være svært at tiltrække medlemmer til diverse
arrangementer. Vi håber fortsat at nogen vil melde sig, hvis ikke, så må vi
tænker anderledes, og det kunne evt. være at lave nogle ” ad hoc”
arrangementer, hvor forskellige tager et initiativ til et arrangement.
Vi vil igen takke festudvalget for deres indsats i 2019.
• Økonomi: Vores økonomi er fin, som det også vil fremgå af
regnskabsfremlæggelse. Pga. en aflæsningsfejl blev der sidste år opkrævet lidt
rigeligt i vandbetaling, men prisen ER steget.
• Indbrud:
Vi har stort set været forskånet for indbrud i denne vinter, i hvert fald i
forhold til det som bestyrelsen har kendskab til.
Dette er super positivt.
• Renovation:
Vi er fortsat udfordret på affaldssortering her i foreningen. Det er som det
hele tiden har været, kun muligt at smide dagrenovation ud i fort skrald,
resten skal fortsat køres på genbrugsstationen som ligger for enden af
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Kløvermarksvej. Vi har svært ved at honorere andet i vores lille forening, da vi
ikke har plads til mere affaldssortering, og da de 2 containere som står op ved
lågen, hver 14 dag skal køres ud manuelt, fordi renovationen ikke vil flytte
disse, når der ikke ligger på fliser hele vejen. Det er derfor svært at finde plads
til mere affaldssortering, i så fald, ville forslag om hvor de skal stå, samt hvem
der sætter dem frem til tømning, være kærkomment!!!
Ønsker man at give noget væk, kan man bruge medlemsskabet til at sætte en
seddel op, hvor der står i hvilken have man kan hente dette og hint.
Der kommer ingen og rytter op efter os, og alternativet er at vi ikke får tømt
vores skrald!!!
• Kandidater til bestyrelsen: Vi kommer som sagt til at mangle kandidater til
følgende poster i bestyrelsen:
Formand
Kasserer
1 suppleant.
Vi håber meget at der er nogen der har lyst til at stille op til disse poster, og
prøve kræfter med foreningsarbejdet.
•

Ønsker: Med disse mange informationer, vil vi alle i bestyrelsen ønske vores
medlemmer, en fortsat dejlig sæson i HF. Rosen, med håbet om en fortsat
skøn sommer, med gode mange gode timer i vores haver, både hver for sig og
i fællesskab.

Bestyrelsen.
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