
Referat af bestyrelsesmøde 17.1.2017. 

Tilstede: Jytte, Mugge, Steven, Jan, Randi, Merete, Lotte, Carolina, Britt 

Seneste om kloakeringsprojektet. 

Det er fælles mangelgennemgang i morgen 18.1 – Mugge, Per og Brdr. Hansen deltager 

Der er forhandling om slutregning i næste uge, her deltager Per og Steven fra os. 

Britt og Jytte har været i banken og lave ekstraordinær indbetaling på lånet – der har både været haveejer 

der har indfriet kloakeringsgælden og der er blevet solgt haver hvor ny haveejer har indbetalt de 86.000 

sammen med at der jo er indbetalt siden 1.11.2015, så vi har kunnet lave et ekstraordinært afdrag på 1,2 

mio. kr. 

Forespørgsel om hegn. 

Det er kommet forespørgsel fra have 223 ang. hvordan regelsættet er om hegn ud mod veje og der ønskes 

skriftligt svar. 

Da svaret ikke alene kan være af interesse for have 223 indskrives hele svare her: 

I Selandia er reglerne at hegn ud mod veje på være ca. 1 meter, med mindre det er hæk, den må være 1,80 

m. Hække mellem naboer må være 1,80 og naboer kan hvis de bliver enige udskifte hæk med hegn af 

samme højde (formelt står der i ordens reglerne at det sker efter godkendelse i bestyrelsen, men dette er 

aldrig blevet håndhævet – så længe 2 naboer bliver enige så inddrages vi ikke).  

Så er der hegn på egen grund og her er det de almindelige hegnslove, der er blevet brugt: 
Egne hegn må ikke påføre naboen større ulempe end fælleshegn. Egne hegn må ikke have større højde end 
fælleshegn med tillæg af afstanden til hegn.( min fremhævning). 

På dansk betyder dette, at laver du hegn på egen grund ud mod vej , eksempelvis 1 meter inden for 
skellinjen så må du faktisk lave hegn der er 1 meter højere end ude i skellet, dog begrænset af den 
generelle højde på 1,80 i vores egne regler.  

Undtagelser aftalt gennem tiden: 

I forbindelse med gener for dem der har hjørne grunde ud mod pladsen har der været aftalt lidt forskelligt – 
have 72 var den første der henvendte sig og her blev beskeden at han kunne lave hegn bag hæk, dog 1 
meter inde på grunden ud mod gang B. 

Efterfølgende kom have 156, som fik lov at lave hegn hele vejen rundt, dog mod at beplante hæk yderst. 

Have 155, samme besked som have 156, her var ønsket at hegnet med tiden skulle blive ”grønt hegn” altså 
med beplantning. 

Have 183 fik lov at lave hegn ud mod mellemgang med hæk foran, men samme regler som alle øvrige ud 
mod ”hoved” gangen.  



Have 6 er nu blevet en undtagelse, idet der var hæk og inde på egen grund hegn, der faktisk ikke kunne ses 
fra vej – men i forbindelse med genopretning af vejene var det nødvendigt helt at fjerne hans hæk for at få 
maksimal vejbredde på a-gangen, så nu er der ikke plads til hæk mod vej. 

Have 81, er en anden der har hegn – hegnet mod sidevej er der ingen der har gjort indsigelse på og ud mod 
b-gangen er der er et lille stykke der er for højt, men hvor vejbredde gør at der nu ikke kan sættes hæk 
foran og resten er ok, idet det er trukket ind på egen grund og danner rammen om parkeringsplads. 

Have 113, der er alt hegn ud mod b-gangen på egen grund. 

Linjen er, at ud mod gang a,b,c,d, der er reglen lavt hegn eller hæk i skel, ud mod side veje er det ok med 
hegn eller hæk (svarer til hvad naboer kan blive enige om). Undtagelse fra disse regler er hjørnegrunde på 
pladsen, og bygges hegn skal det enten laves med beplantning op ad hegn eller med hæk foran. 

Og så er der have 6 som af hensyn til vejbredden helt uforskyldt nu har hegn mod gang a og derfor er 
dispenseret.  

Generalforsamling. 

Indkomne forslag modtaget til dato blev gennemgået og diskuteret, herunder bestyrelsens forslag: 

1) Et-årigt forsøg med skrald, hvor den enkelte haveejer kan gå ned med skrald og låse hængelåsene 

på containeren op med portnøglen. De fleste bor i ejendomme hvor affaldssortering enten er en 

realitet eller kommer, så det bør kunne lade sig gøre også i haveforeningen at få haveejerne til kun 

at komme køkkenaffald i containeren.  Vi skal være meget tydelige om, at hvis der fyldes andet i 

køkkenaffaldscontainer så koster det haveforeningen 3.800 kr. pr. gang, for så skal affaldet manuelt 

sorteres på forbrændingen. 

2) Ændringsforslag til § 5 stk 3 og 4 i vedtægterne: de 2 stykker udgår og i stedet indføjes: fastsættelse 

af rettidig betaling af haveleje samt gebyr for manglende overholdelse af rettidigheden fastsættes i 

ordensreglerne og udgår hermed af vedtægterne. (kræver 2/3 flertal). 

3) Gebyr ved manglende vandaflæsning – 500 kr. 

4) Fyrværkeri indenfor haveforeningens matrikel er strengt forbudt – indføjes i ordensreglerne. 

Alle valgte poster blev diskuteret 

Jytte har lavet budget efter vores diskussion på sidste møde. 

Britt laver den egentlige indkaldelse og vedlægger siden om indbetaling af haveleje og vandaflæsning/ 

betaling. 

Næste møde 21.2.2017 

 

 



Referat af bestyrelsesmøde 21.2.2017  

Tilstede: Britt, Mugge, Steven, Randi, Lotte, Jan og Carolina (Jytte fri grundet fødselsdag, Merete syg). 

Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen gennemgik endnu engang de indkomne forslag, så alle kender indhold og rækkefølge. 

Frank have 72 indstilles til dirigent – Britt og Frank gennemgik dagsorden og forslag i søndags. 

Randi og Merete tager noter til referatet fra generalforsamlingen. 

Britt henter nøgler til salen om fredagen. 

Randi sørger for it men kan ikke i år sørge for hurtig kaffemaskine, derfor tager vi kaffemaskiner med fra 

haven. 

Britt køber kaffe, the, sukker og mælk, krus, teskeer, kaffefiltre. Tager også stemmesedler med. 

Britt og Mugge pakker Mugges bil med, kaffemaskiner, elkedel, termokander, forlængerledning og 

kabelrulle, afkrydsningsskema, boner, sorte sække. 

Jytte sørger for lidt morgenmad til bestyrelsen. 

Bestyrelsen møder senest 8.30 og laver kaffe/the og stiller stole op. 

Tegning af pladsen. 

Steven har fået udarbejdet forslag til legeområdet på pladsen – bestyrelsen diskuterede forslaget. Steven 

taler med firmaet igen med henblik på ny tegning. Tegningen sendes til Randi som sørger for at den kan 

komme på skærmen.  

Byggeri i have 142 og have 15. 

Bestyrelsen så tegningerne og fik referat fra Mugges opmåling i haven. 

Britt kontakter haveejeren, idet der er alt for meget under tag – der er formelt krav om lovliggørelse og 

besked om at der ved evt. videresalg alene kan vurderes i henhold til reglerne samt at der uanset hvad skal 

lovliggøres forinden et evt. salg. Dette er sket og der er lagt dokument i havemappen. 

Have 15 har ikke afleveret tegning. Britt tager kontakt og måler i weekenden. Dette er også sket, det viste 

sig at det er en mindre udbygning som tilsammen med det oprindelige holder sig inden for reglerne. 

  



Bestyrelsesmøde 14.3.2017 

Tilstede: Jytte, Steven, Mugge, Randi, Merete, Carolina, Jan og Britt. 

Lotte har meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen, hvorfor Carolina indtræder som stemmeberettiget. 

 

Pladsen. 

Bestyrelsen diskuterede videre om pladsen og dens indretning, der er ved at være styr på legeområderne 

og Steven går videre med gartnertilbud. 

01.04 mødes bestyrelsen til rengøring af diverse rum og Mugge inviterer samtidig frivillige, så vi kan få 

ryddet lidt mere op i haveforeningen. Der kom så mange, at vi fik fjernet gammel sandkasse og 

legeredskaber samt fik nedtaget køkkenet, hvor flere skabe og bordpladen var gået i stykker, da der skulle 

indføres vand i huset. 

Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen og fik overblik over de forslag der blev besluttet. 

Referat fra generalforsamlingen laves færdig af Randi som sender til Britt. Referaet sendes til dirigenten til 

underskrift og når det er modtaget retur sendes det til bestyrelsen og til hjemmesiden. 

Når kontorvagterne begynder går Britt i gang med at rette vedtægter og ordensregler. 

Indkøb af øl og vand. 

Der var en længere diskussion om indkøb af øl og vand, da flere af dem der ”plejer” at hjælpe ikke længere 

orker dette. Randi indhenter forskellige tilbud på indkøb og udbringning. 

Det er ikke længere aktuelt, idet der nu er en lille gruppe der står for indkøb – der søges stadig flere der 

gider at hjælpe ca. 4 gange på en sæson. Opgaven består i at tage med i på storindkøb, typisk Bilka, kl. 8 om 

morgen og der varer alt i alt ca. 2 timer til vi er helt færdige. 

Åbning af haveforeningen. 

Der var enighed om at vi forsøger at få ballontryllekunstneren til at komme igen, men prøver at finde på 

noget andet til næste år. 

Vi går væk fra den traditionelle smør selv mad og prøver at lave brunch i stedet (beholder selvfølgelig det 

pålæg der plejer at være også). 

Praktisk planlægning aftales på næste møde. 

Ansvarsområder. 

Mugge er ansvarlig for frivillige til bur og duer. Ligesom han er ansvarlig for stole og borde. 



Britt tager kontorvagterne, skal dog afløses af Mugge nogle gange i juli grundet arbejde i eget hus. 

Britt er ansvarlig for byggegodkendelser, men alle i bestyrelsen skal holde øje – vi strammer op hvis der 

bygges anderledes end der er aftalt. Konstateres ulovligt byggeri, gives skriftligt påbud og der kan ikke 

sælges førend alt er lovliggjort. 

Pligtarbejde aftales løbende, idet 2017 er lidt vanskelig grundet at pladsen skal laves. Alle tænker over 

opgaver til pligtarbejde til næste gang, hvorefter pligtarbejde aftales endeligt. 

Næste møde er tirsdag 18.4 kl. 18. 

Ref. Britt 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af møde 27.6.2017 

Tilstede: Britt (kun under de første 3 punkter grundet sygdom), Mugge, Jytte, Merete, Steven, Jan, Carolina 

Have 14. 

Der har nu i mange måneder kørt sag hos advokat vedr. have 14 og lige inden sagen skulle gå videre er der 

blevet indbetalt både kloak og skyldig haveleje, hvorfor udsmidningssagen indtil videre er indstillet. Det 

betyder at haveforeningen hænger på advokatregningen, men det er der ikke noget at gøre ved. 

Ved evt. fornyede problemer med betaling skal der rejses ny sag. 

Havegennemgang. 

Der er nogle haver hvor der roder gevaldigt og hvor der tilsyneladende ikke sker noget som helst, heller 

ikke selv om der gives advarsler og bøder. Det er simpelt hen for dårligt og helt uacceptabelt. Det blev aftalt 

at bestyrelsen går en særlig havegennemgang på et tidspunkt, og her vil der også blive set på hegn, 

hegnshøjde og beplantning foran hegn. 

Rygning. 

Arbejdsskadesstyrelsen, som er dem der er tilsynsmyndighed på rygeloven, har nu fastslået at vores 

fælleshus er omfattet af rygeloven og dermed må der ikke ryges i fælleshuset. Det er de ansvarlige for de 

forskellige begivenheder i huset, der skal håndhævde rygeforbuddet og det er dem, der personligt vil få evt. 

bøde såfremt der kommer tilsyn hvor rygeforbuddet ikke håndhævdes. 

Rygning må gerne foregå under halvtaget (er nu fastslået af selvsamme myndighed). 

Sommerfest. 

Børn må gerne deltage men børn under 18 år skal være ifølge med forældre (efter afstemning i 

bestyrelsen). 

Regnskab.  

Regnskabet blev godkendt. Det blev aftalt at traktoren må holde så længe den kan, men der bliver ikke 

ofret flere penge på den. 

Diverse. 

Jytte og Merete tager pligtarbejdet 16.7. 

Affald fra fælleshus skal køres væk på trailer – foreningens trailer kommer op på pladsen. 

Affald fra arrangementer skal køres væk senest dagen efter af dem der er ansvarlige for arrangementet. 

Næste bestyrelsesmøde er 25.7.2017  

Referat Britt og Merete. 



Referat af bestyrelsesmøde d.29.8.2017 

Tilstede: Mugge, Jytte, Randi, Jan, Merete, Carolina, Steven, Britt. 

Pladsen. 

Britt og Jytte gennemgår regnskab på søndag og vurderer her hvor meget vi har til at indkøbe buske/træer 

for til de sidste bede. 

Sand i sandkasse bliver først til foråret – egentlig ville vi have hentet sand så snart vi havde slutasfalteret, 

men det betyder at sandet stort set vil ligge ubrugt ( undtagen af katte) hele vinteren. 

Det ene hus i sandkassen skal understøttes med flise, idet opgravningen til bedene har gjort belægningen 

lidt for blød. Britt set hvad hun har liggende af fliser, Steven har donkraft. 

 

Rygning i fælleshus. 

På baggrund af arbejdstilsynets svar om at fælleshuset er omfatter af rygeloven ( henvendelse og svar 

indsat nedenunder), havde vi intet andet valg end øjeblikkelig gøre fælleshuset røgfrit. Der er hængt 

forklarende sedler op i døren til fælleshuset og både sommerfest og hjælper/præmiefest er indledt med at 

forklare at der er rygeforbud i huset.  

De sedler vi hænger op, bliver revet ned og når ”vi” ikke er der, ryges der fortsat i fælleshuset. 

Det at rygelovens rygeforbud gælder, betyder også at arbejdstilsynet kan give os påbud og bøder, der stiger 

for hvert besøg. 

Bestyrelsen drøftede situationen og der er enighed om, at vi selvfølgelig både bruger tid på emnet under 

beretningen på generalforsamlingen, men også at generalforsamlingen skal tage stilling til konsekvenser af 

overtrædelse af forbuddet.  

Der er ingen tvivl om, at der fra kommende sæson skal ske forpligtelse af overholdelse af rygeforbuddet 

hos alle der låner eller lejer fælleshuset, det være sig enkeltpersoner eller foreninger – vi kan ikke selv 

bestemme om rygeloven er gældende, selvom det er os der ejer huset. 

I den henvendelse der har været til arbejdstilsynet er ikke beskrevet de børneaktiviteter, der også er i huset 

– afslutning på børnekegler, børne/familieaften, brunch forud for børneturen eks.vis. 

Indsat mail fra arbejdstilsynet: 

Fra: Call Center Postkasse [mailto:CallCenterPostkasse@at.dk]  

Sendt: 6. juni 2017 08:59 

Til: Britt Petersen (formand LFS) <bp004@FOA.DK> 

Emne: VS: Rygelov i fælleshus i kolonihave 

Hej Britt 

 



 

Ud fra din beskrivelse af, hvordan jeres fælleshus anvendes, er jeg ikke i tvivl om, at der er offentlig adgang, 

hvorfor det ikke er tilladt at ryge indenfor. 

Se i øvrigt spørgsmål of svar vedr. rygning i private hjem, foreninger og forsamlingshuse på dette link. 

 

Det afgørende er brugen 

Venlig hilsen 

Johannes Dethlefsen 

 

 

 

Arbejdstilsynet | Postbox 1228 | 0900 København C  

T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.arbejdstilsynet.dk 

Fra: Britt Petersen (formand LFS) [mailto:bp004@FOA.DK]  

Sendt: 4. juni 2017 16:57 

Til: Arbejdstilsynet 

Emne: Rygelov i fælleshus i kolonihave 

Hej. 

Vi er en haveforening med et fælleshus og er blevet uenig om hvorvidt rygeloven også gælder i vores 

fælleshus. 

Fælleshuset er åben hver søndag både for foreningens medlemmer men også andre der har lyst at komme. 

Derudover har vi nogle klubber der bruger huset og her er 2 af dem uden krav om at skulle være haveejer i 

kolonihaveforeningen. 

Vi har årligt loppemarked hvor vi forsøger at få lokalbefolkningen til at komme og derud over har vi 

forskellige arrangementer i løbet af året, dog primært for foreningens medlemmer.  

Er vores fælleshus med ovenstående et lokale med offentlig adgang og dermed omfattet af rygeloven? 

Mvh  

Britt Petersen/ formand 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/andre-arbejdsmiljoemner/rygning-paa-arbejdspladsen/foreninger-forsamlingshuse-og-private-hj
mailto:at@at.dk
http://www.arbejdstilsynet.dk/
mailto:bp004@FOA.DK


Regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Britt sender mail til bestyrelsen efter gennemgangen søndag. 

 

Diverse. 

Randi og Carolina har gået havegennemgang flere gange i løbet af sæsonen og i den forbindelse er der både 

spørgsmål til grænsen for hvornår der gives advarsel, højde på hegn og hække ud mod vej, byggerier osv. 

Bestyrelsen har fælles gennemgang 5.9 kl. 17,30. 

Der skal indkøbes gadespejl til indkørslen ved Viberupstræde. 

Vi har modtaget forslag om bogreol til bytte bøger blandt haveforeningens medlemmer – vi efter reol og 

plads til denne. 

Mugge kontakter Dansk/Svensk stål for at få tilbud på at reparere den ligge låge. 

Randi er villig til at stille op til kassererposten – Jytte har accepteret i en overgangsperiode at fortsætte 

med festkassen indtil vi finder en varig løsning på den.  

Alle skal huske at aflæse vandmåler – prisen for vand incl. spildevand er 

49,08 kr. pr. m3 i 2017. 

Aflæsninger afleveres i postkassen ved kontoret + mobilnummer, så vil 

den enkelte modtage sms med forbrugte m3 ud over de 12m3 der er 

inkluderet i haveleje samt den i alt pris der skal betales 1.1.2018. 

Du skal aflæse uanset hvor meget vand du har brugt! Aflæs alle 5 tal og 

læg resultatet samt mobilnummer i postkassen ved kontoret. 

Næste møde 19.9. kl. 18. 

Ref. Britt 

 

 



Referat af bestyrelsesmøde d.19.9.2017 

 

Tilstede: Jytte, Mugge, Randi, Carolina, Merete, Steven, Britt 

Afbud Jan. 

Asfaltering. 

Der har været licitation med 2 budgivere – uanset hvem af dem det bliver vil asfalteringen incl. De 44 bump 

kunne holdes indenfor budgettet. 

Per Kanstrup har på vores vegne entreret med ”klargøringsfolk” som kommer inden asfalteringen, 

formodentlig allerede i næste uge. 

Britt har sms til rigtig mange haveejere om at klippe hæk ind, fjerne ukrudt i ca 15-20 cm bredde fra asfalt 

eller fjerne yderste række af deres fliser såfremt de har ligget så tæt på nuværende asfalt at der ikke var 

nok afstand til at lægge det nye asfalt. Da det var så mange der skulle kontaktes, kan enkelte være smuttet 

så derfor opfordres særligt bestyrelsen til at være obs, men alle andre må tjekke at der er ca. 15 -20 cm 

mellem asfalt og hæk, eller sten på egen grund. 

Klage fra have 54. 

Vi har modtaget klage fra have 54 over at brdr. Hansen tilsyneladende har knækket en flise i indkørslen og 

kørt på de 2 rækker brosten der afslutter indkørslen, således at de ligger lidt hulter til bulter. 

Haveejeren har ikke tidligere henvendt sig. 

Bestyrelsen behandlede klagen og forlangende om at det måtte være haveforeningen, der ordnede 

indkørslen. 

Der er knækket én flise og så er der en række brosten der ligger lidt hulter til bulter, men det er ikke mere 

end alle andre har måtte tåle og selv reetablere, så derfor afslag 

 

Lukning af haveforeningen. 

Toiletterne lukkes sidste søndag i september 

Havemøblerne skal op på fliserne indtil asfalteringen er overstået 

Den lille port lukkes ugen før efterårsferien, såfremt den er blevet repareret inden da. 

Regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Kloakkontoen blev gennemgået. 



 

Diverse. 

Haveforeningen betaler for tømning af container i forbindelse med at den skal flyttes udenfor – det sker 

tirsdag d.3.10. 

Bestyrelsen blev enige om, at det ville være godt for foreningen hvis der blandt haveforeningens 

medlemmer var personer, der ville træde ind i et festudvalg/udvalg for sociale arrangementer. 

Interesserede kan henvende sig til Mugge. 

Steven sørger for at hæve det ene legehus. 

Ref. Britt 

 

 

 

 

Næste møde d.15.11.2017 – her skal diskuteres budget for næste år bla.  



Referat af bestyrelsesmøde 15.11.2017 

Tilstede: Mugge, Jytte, Merete, Carolina, Randi, Jan og Britt 

Fraværende: Steven. 

 

Slutasfalteringen. 

Arbejdet er godt i gang og forventes færdiggjort enten i denne uge eller starten af næste uge. 

Vejbumpene leveres først 30.11. så de bliver lagt i i løbet af december. 

Vi haft mange henvendelser fra folk, der godt kunne tænke sig at asfaltfirmaet lavede overgang fra vej til 

fliser/parkeringspladser – vi kan se at der er nogle haveejere der undervejs i forløbet tilsyneladende har 

lavet små aftaler med asfaltfolkene. Mugge undersøger om der kan gives tilbud til de enkelte haveejere – 

Asfaltfirmaet har efter telefonisk henvendelse konkluderet at det vil et alt for stort administrativt arbejde 

og at der vil være tale om meget forskellige og individuelle tilbud, så de har takket nej.  

Så hvis man ikke kan leve med grusovergang til vej, så må de enkelte haveejere selv finde løsninger. 

Skilte og mærkning af veje forsøger vi at nå i foråret inden sæsonen – det forudsætter dog at vi kan få hjælp 

fra frivillige. Vi har en del skilte og vi har på loftet en del trekanter mv. til påbrænding på vejene, mangler vi 

noget må det indkøbes. 

Ny lokalplan. 

Inspireret af de nye lokalplaner i nogle haveforeninger, undersøgte Britt i starten af september ved Teknisk 

forvaltning om dette var en mulighed og hvad det umiddelbart ville kræve. Sagen har ligget i bero og har 

afventet at både Pilegården og Sommervirkes lokalplaner blev færdige og godkendt. Lokalplanerne træder i 

stedet for ”servitutterne” og indeholder både bebyggelsesregler, bestemmelser om anvendelse, om 

haveforeningens fremtræden og ikke mindst krav om medlemskab af forening. 

Bestyrelsen diskutere punktet og der var enighed om at fremlægge forslag til generalforsamlingen om 

bemyndigelse til forhandlinger om ny lokalplan, også selvom udmeldelse af kolonihaveforbundet ikke vil 

være muligt ( ønske fra tidligere generalforsamling). Forslaget kræver at der afsættes økonomi til 

landinspektøropmåling af alle bygninger i alle haver bla. 

 

Budgetønsker . 

At der afsættes ca 150.000 til landinspektøropmåling 

At der afsættes 50.000 til indkøb af 6 bord/bænke sæt med galvaniseret understel 

At der afsættes 6.000 til maling til hus og keglebane udvendigt 

At der afsættes 5.000 til træ og maling til carport 



At der afsættes ca. 30.000 til nye låger ved Tunisvej, såfremt lågerne fra Viberupstræde ikke kan 

genanvendes der. 

At der afsættes 10.000 til 2 nye vinduer i gavlen på fælleshuset 

At der afsættes x kr. (tilbud er ved at blive indhentet) til oprensning af alle drænbrønde mellem de enkelte 

haver. 

At der afsættes 15.000 til diverse små ønsker ud over det beløb der i forvejen plejer at være i budgettet. 

 

Evt. 

Vi har afvist en køber med bopæl i Sverige. 

Der er en der har opsat pillefyr og ansøgt kommunen om tilladelse – Britt har fat i sagen. 

 

Næste møde er 16.1 kl. 18 . 

Ref. Britt 


