
Referat af bestyrelsesmødet 31.5.2016. 

Tilstede: Steven (gik kl. 18.45), Mugge, Jan, Jytte, Randi, Merete, Britt, Carolina 

Afbud: Lotte 

Kloakeringsarbejdet. 

Der er lige lavet nyhedsbrev nr. 5, derudover blev gennemgået diverse småting og kloakeringskontoen. 

Alt ser ok ud, inkl. økonomien indtil videre. 

Have 14. Have 14 har givet problemer i flere år grundet manglende vedligehold af haven, og da han sidste 

år også begyndte at undlade at betale haveleje, sendte vi påkravsbrev mv med henblik på udsættelse. Han 

nåede dog at tage kontakt for selv at ville sælge, for efterfølgende ikke at foretage sig noget. Britt har været 

i dialog med kolonihaveforbundet, idet hans hus efterhånden vil blive vurderet til 0 kr og der alene er tale 

om eksklusion fra haveforeningen og dermed tilbagebetaling af andel. Kolonihaveforbundet har givet navn 

på advokat og advokaten vurderer  at vi skal i fogedretten også selvom der ikke er noget hus (værdi 0) at 

udsætte fra, og advokaten siger ydermere, at fordi vi ikke umiddelbart efter brevene til ham sendte sagen 

direkte til fogedretten, er det hendes vurdering at vi skal forfra. Britt påtager sig skylden for at tiden er gået 

bl.a. andet fordi han så ind imellem har haft ringet, eller opgivet mailadresse, hvor det så efterfølgende har 

vist sig at han bare undlader at svare. Advokaten påtager sig at lave alt arbejdet fra nu mod en forventet 

regning på 25.000 til 30.000 – i henhold til §7 i vores vedtægter vil vi kunne fratrække alle udgifter, 

herunder advokatudgifter inden restbeløbet udbetales til have 14, men det forudsætter at vi ender med at 

fogedretten giver medhold og laver udsættelsen, ellers kan vi ende med udgiften selv. Britt indstillede til 

bestyrelsen at vi siger ja til advokatens tilbud, at påkravet forhøjes med de 86.000 som han heller ikke har 

betalt i kloakering og at vi som konsekvens af denne sag  laver en ”forretningsgangsbeskrivelse” så vi er helt 

sikre på hvordan sådanne sager skal behandles, selvom vi aldrig håber at få flere. Bestyrelsen godkendte at 

advokaten overtager sagen. 

Have 88. Have 88 er solgt og ny køber har, efter at der er skrevet under ved ejendomsmægler og efter at 

handlen er endelig afsluttet, opdaget at der er råd i hele bundremmen (opdaget ved fjernelse af paneler og 

noget gulv). Britt har haft kontakt med køberen som er blevet anbefalet at tage advokat, idet der ikke er 

givet rigtige oplysninger hverken overfor vores vurderingsfolk eller over for ejendomsmægler (hun har ved 

ejendomsmægler fraskrevet sig gennemgang ved sagkyndig mv.). Britt har haft kontakt med med 

kolonihaveforbundet for at høre om vores vurderingsfolk har gjort noget forkert, men det har de ikke – de 

skal vurdere det de kan se og måle og så skal de tro på hvad sælger oplyser for resten. Der er derfor tale om 

civilt søgsmål som køber må rejse mod sælger – en rigtig kedelig sag! 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Alle fra bestyrelsen der kan, mødes på pladsen fredag d.10.6 kl. 18,30 – der skal købes øl ind. 

Næste bestyrelsesmøde d. 21.6.2016 kl 18. 

Ref. Britt 



Referat af bestyrelsesmøde d.21.6.2016 

 

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

 

 

Kloakeringsprojektet. 

Vandrørene  er for størstedelens vedkommende spulet igennem med vand og der tages nu vandprøver 

forinden de kan frigives. Hvis alt går vel så har vi vand  i starten af næste uge, MEN INGEN TILSLUTNING 

FØR DER ER OPSAT BESKED HEROM PÅ HJEMMESIDE, PÅ FACEBOOK, VED KONTORET OG ET PAR UDVALGTE 

STEDER PÅ D-GANGEN og husk at det er kun VVS der kan tilslutte – ikke noget med at ”lege” gør det selv!!. 

Kloakrørene bliver i disse dage inspiceret, så de også kan gøres klar til overlevering. 

Der skal graves vand til fælleshuset og vand og kloak til toiletterne. Der etableres en ”vinterhane” ved den 

udvendige vask ved toiletterne. 

Der er ved at blive ryddet op og reetableret ved Viberupstræde og ligeledes lægges 4 nye fliser på villavejen 

ved den anden låge. 

Når den enkelte haveejer skal have tilsluttet på egen grund, er denne selv ansvarlig for at der ikke ryger 

grus, jord , sten o.lign ned i kloaksystemet! Det betyder at alt der falder ned i brønde skal tages op! 

I forbindelse med at der er lavet brønde i de enkelte haver kan det ske at nogle af de hækplanter der er 

gravet op ender med at gå ud – den enkelte haveejer må selv sætte nye, det er ikke med i projektet. 

Der kan være en yderste række af sten i indkørsler, der ligger lidt skævt, dem må den enkelte haveejer også 

selv rette, ligesom sten i f.eks. plantebed rettes/lægges tilbage af den enkelte haveejer. 

Der er et par hegn hvor der er sket skade, disse er gennemgået og der vil komme besked til de enkelte 

haveejere hvad løsningen kan blive. 

Inden vi skal have lagt første lag asfalt på i september, skal alle hække klippes ind ( så tæt på september 

som muligt) og særligt hækkene på A og C gangen skal klippes så langt ind som muligt – det er den enkelte 

haveejer der har ansvaret for at dette sker. 

Ligeledes vi der være nogle af indkørslerne hvor der skal pilles 1 række sten eller 2 op, så indkørslen flugter 

skel-linien, ellers kan der ikke laves lige kanter på asfalten. 

 

Britt udleverede et oplæg om hvordan både fællesprojektet og det den enkelte haveejer laver i egen have 

kan værdifastsættes. I fælles arealerne er det simpelt nok for der øges fællesværdien med det fulde beløb 

og dermed er den enkelte andelshaver indehaver af 1/221 større værdi. 



I Egen have kan der være efter regning, eller efter en fastsat pris pr. meter og der skal tages hensyn til om 

vand er gravet med ned i frostfrit.  

Bestyrelsen tænker over oplægget som besluttes endeligt på næste møde. 

EFTER BESTYRELSESMØDET VAR BESTYRELSEN RUNDT I HAVEFORENINGEN FOR AT TJEKKE VANDBRØNDE 

OG HER KUNNE VI KONSTATERE AT NOGLE PÅ TRODS AF ALLE BESKEDDER OM DET MODSATTE ALLIGEVEL 

HAR TILKOBLET VAND – DET ER SIMPELT HEN IKKE OK OG SKULLE DET BLIVE PROBLEMER FOR 

FÆLLESPROJEKTET GRUNDET DETTE, SÅ VIL DISSE HAVER BLIVE GJORT PERSONLIG ANSVARLIGE! 

Næste bestyrelsesmøde er 26.7. kl 18. 

Ref. Britt 



Bestyrelsesmøde d. 26.7.2016 
Tilstede: Jytte, Mugge, Jan, Randi, Merete, Carolina og Britt 

Kloakering 
D gangen får renset alle kloakstikbrønde 27.7, så er alle gange taget. 

Hovedledningen spules og tv inspiceres igen d. 1. og 2. august. 

4.8 afholdes møde mellem Tårnby forsyning, Brdr. Hansen, vores projektleder og Steven. Mødets indhold er 

diskussion af de problemer der af entreprenøren blev fremført vedrørende de 2 store pumpebrønde, 

præcis handleplan for endelig færdiggørelse og tilslutning til det offentlige kloaksystem. 

Da gang C fik renset stikbrønde blev der efterfølgende af entreprenøren observeret toiletpapir i 

hovedledningen, det betød at vi på bestyrelsens vegne var nødt til at reagere. Vi delte brev ud til de haver 

hvor der var gravet og tilføjede derudover igen til alle at det er forbudt at lave tilslutninger. 

De ekstraudgifter vi måtte få, alene som følge af at nogle ulovligt har lavet tilslutning og fjernet proppen til 

kloakbrønden, vil blive fordelt blandt disse. Det vil ikke være rimeligt at alle der gjort som foreskrevet, skal 

være med til at betale den del af regningen. Der er altså ikke tale om at kloaksystemet bruges, men alene at 

der er sket tilslutning og at proppen er fjernet. 

Bestyrelsen var ude på dokumentationsarbejde i forhold til grus og sten i kloakbrøndene og der blev alle 

brøndene i haver hvor der på det tidspunkt var gravet, tillige undersøgt for om der var fjernet prop.  

Bestyrelsen tager en aften tur og kontrollerer propper i de nye haver hvor der er gravet. Tidspunkt 

besluttes efter d. 4.8. 

Der er rigtig mange der har fået lavet vandtilslutning og alle dem hvor vi har modtaget dokumentation fra 

autoriseret VVS, er lagt i havemappen, samt er overstreget på skemaet på kontoret. 

Opskrivning af den individuelle værdi efter nedgravning og tilslutning til kloak og vand, vil kun kunne ske 

såfremt det er autoriserede VVS og kloakmestre, der dokumenterer at de har lavet arbejdet. For 

kloakarbejdet kan der afleveres kopi af det skema som kloakmester skal aflevere til kommunen. 

Opskrivningen af den individuelle værdi sker efter regning, eller såfremt der alene er dokumentation for 

tilslutningerne, så med 800 kr. pr. løbende meter for de første 10 meter og med 500 kr pr. løbende meter 

for de efterfølgende. 

Regnskab 
Jytte udleverede oversigter og regnskabet blev gennemgået. 

Klipning af hække inden asfaltering 
Alle hække skal være klippet helt ind inden udgangen af august, således at vi kan få så bred og pæn en 

asfaltering som mulig. Særligt A og C gangen er problematiske, fordi de i forvejen er de smalleste og her er 

vi nødt til at sikre os at de enkelte haveejere er helt klar over hvor langt der skal klippes ind. 



Så snart vi kender tidspunktet for asfaltering laves besked til hjemmeside, Facebook og opslag og Britt 

undersøger om vi kan få 2 grøntcontainere i samme weekend, så vi kan komme af med alt haveaffaldet. 

Sommerfesten 
Der er 68, muligvis 70 tilmeldinger. 

Jytte køber ind, inkl. plastiktallerkener, idet vi jo ikke har vand i huset. 

Lørdag d. 6.8. kl. 9 dækker vi borde. 

Til oprydningen om søndagen er vi kun 3-4 stk. idet flere har ferie. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 23.8.2016. 

Ref. Britt 

 

 



Bestyrelsesmøde d. 23.8.2016 

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

 

Referat: 

Kloakering, herunder hækklipning 

Alle eksperter har d.d. været forsamlet for at igangsætte de store pumper. Pumperne gik fint i gang men 

flyttede ikke vandet. Umiddelbart var det ikke muligt at finde forklaring, så alle er hjemme og tænke og 

Tårnby forsyning er hjemme og tjekke deres video af stykket fra Selandia til Ugandavej. Muligvis findes 

løsningen inden, men ellers mødes alle igen mandag i Selandia.  

Alle opfordres igen til at klippe hækkene ind. Mange har gjort det, men flere mangler. Vi sætter endelig 

dato for gennemgangen, når fejlen på pumperne er fundet. 

Hjælperfest 

Jytte køber ind og der dækkes bord fredag kl. 17. 

Regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

For sent indbetalte havelejer 

Hver kvartal er der haveejere, der ikke betaler haveleje til tiden. Det betyder en del ekstraarbejde både for 

Jytte og Britt. Det er mildest talt frustrerende, og især når vi trods sms, sedler på husene mv. stadig har 

nogle, der ikke reagerer.  Vi bliver nødt til at stramme yderligere op, og gøre hvad vi kan, for at gøre 

opmærksom på når betalingsfristen er nær. 

Alle der rykkes får besked på at lave en fast bankoverførsel, og alle nye haveejere indbetaler via 

bankoverførsel – det er den enkleste måde at kunne lave automatisk indbetaling, men ikke alle får gjort det 

alligevel. Ved bankoverførsel skal der alene i ”besked til modtager” angives havenummeret på den der 

indbetaler. 

Evt. 

Søndag d. 18.9. holder vi åbent fra 10-12 – hér opfordres alle der har ideer til den nye pladsindretning til at 

komme med forslag og ideer, herunder selvfølgelig også forslag til børnene. 

Britt 



Referat af bestyrelsesmøde d. 27.9.2016 

Afbud: Jytte og Mugge 

Sidste nyt om kloakering mv 

Som det ses er tilslutningen af fælleshus og toiletter på pladsen nu gået i gang. 

Søndag d. 18. september var der åbent hus for dem der havde gode ideer til hvordan pladsen skulle se ud.  

Der blev lavet tegning af hvor de forskellige ting på pladsen skal være. Tegningen afleveres til 

entreprenøren og vores projektleder, således at der ikke asfalteres unødigt på pladsen, men kun der hvor vi 

ved at der skal være asfalt. 

Forhandlingerne om slutafregning påbegyndes for alvor d. 4. oktober – Steven deltager sammen med Per, 

da der er de to der i fælleskab er bedst i forhold til projektafregning, mængdeafregning mv. 

Der skal laves brøndhalse og brøndlåg på drænbrøndene inden asfaltering af vejene, ligesom alle brøndlåg 

skal hæves til nyt vejniveau. Det sidste vi har hørt, er at asfalteringen formodentlig bliver i sidste halvdel af 

oktober. 

De grusbunker der er på de forskellige pladser er ikke til fri afbenyttelse! Der må hverken tages grus fra 

pladser eller andre folks haver, med mindre man har en helt klar aftale med haveejeren og der må under 

ingen omstændigheder tages grus eller andet der ligger på pladserne. 

Der må ikke parkeres biler på vejene, heller ikke kloakfirmaer – så enten må den enkelte haveejer gøre 

plads til kloakarbejderne eller også må de parkere på pladserne. 

Køkkencontainer 

Sæsonen er slut for tømning af køkkencontainere over ejendomsskatten, men da vejret er så godt og 

mange er kommet forholdsvis sent herud, fortsætter vi ordningen med køkkenaffald for foreningens 

regning lidt endnu. Bestyrelsen har vedtaget at betale for én tømning mere (tømning når containeren er 

fuld koster ca. 3.000 kr). Det betyder at der formodentlig kan afleveres køkkenaffald de kommende tre 

søndage, muligvis 4 søndage.  

Containeren vil være åben de kommende tre søndage mellem 10-11. 

Regnskab 

Både kontooversigt samt bogføringsbilag blev gennemgået og godkendt. 

Randi undersøger om det kan svare sig at skifte internetudbyder. 

Næste bestyrelsesmøde er 25.10.2016 kl. 18:00 

Ref. Britt 

 



 

Referat af bestyrelsesmøde 25.10.2016 

Tilstede: Mugge, Randi, Merete, Jan og Britt 

Fraværende: Jytte (ferie), Steven og Lotte, Carolina (syg) 

Kloakeringsprojektet. 

D.24.10.2016 var der økonomiforhandling, der er 3 af ”regningerne” som Brdr. Hansen skal hjem 

og se lidt ekstra på. De har lovet at vende tilbage inden ugens udgang (u. 43) og vi vil derfter have 

et helt up to date foreløbigt regnskab. Så udestår del der handler om vejene, som nu er gået i 

gang. 

Britt, Per og Steven mener, at projektet i sin helhed, de ekstraarbejder vi undervejs har sagt ja til at 

få lavet (herunder reparation af drænbrønde samt udskiftning af dæksler), afregningen med Tårnby 

forsyning samt det slidlag som skal på vejene næste år og som ikke er med i nuværende projekt, 

kan holdes inden for den samlede økonomi).  

Endeligt regnskab, herunder hvor stor en andel af projektlederudgiften der kan flyttes fra det 

almindelige regnskab og ind i kloakeringsregnskabet, kan først udfærdiges efter betalingen af det 

slidlag, der påføres næste år. Det betyder at der til generalforsamlingen til marts 2017 alene kan 

ligge et foreløbigt regnskab. 

Alle forberedelser til asfaltering er nu i gang. Der er afsat vejmidte og vejbredde på alle gange, for 

at få så stærke og pæne veje som muligt, er vejbredde nødt til at være den samme på hver enkelt 

vejs længde og så langt ud mod den enkelte have som muligt. I den forbindelse er der dels nogle 

haver hvor hækken ikke er klippet tilstrækkeligt ind, nogle sten i indkørsler eller langs vej, der 

stikker lidt for langt ud og et enkelt sted hvor, der af hensyn til den samlede vejbredde er nødt til at 

blive klippet helt ekstraordinært langt ind (her er der enighed om, at der ses på resultatet efter og 

evt. må der afhjælpes efterfølgende). 

Vand i fælleshus og på toilettet, samt en eller anden form for ”vinter” hane, laves successivt. 

Vandmåleraflæsning. 

Alle vandmålere skal aflæses inden 01.12.2016. Den enkelte haveejer skal lægge et en seddel i 

postkassen ved kontoret eller hos Britt i have 188. Det eneste der skal stå er: havenummer samt 

de 4 første tal på vandmåler. 

Lige præcis denne besked laves som særlig OBS på hjemmesiden. 

Alle haver skal aflæse, for selv om de ikke selv har brugt vand, så kan der være brugt vand fra 

deres brønd til nogle af alle de spulinger, der er foretaget under anlægsarbejdet. 



 

Alle aflæsninger indtastes og vil herefter udgøre ”startpunktet” for de 12 m3 vand der fra 2017 er 

inkluderet i havelejen. 

Bestyrelsen bedes reservere søndag d. 8.1.17 fra kl. 10 – til det efterfølgende vandmålerarbejde. 

Regnskab. 

Jytte havde lavet regnskab til bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik og godkendte. 

Evt.  

Næste møde er 30.11.16 kl. 18. Indhold: forslaget om fællespladsen til generalforsamlingen, 

budgetønsker samt indstillinger til valg.  

Referent. Britt 

 



 

Referat af bestyrelsesmøde 28.11.2016. 

Tilstede: Jytte, Mugge, Randi, Steven og Britt 

 

 

Grundet fremmødet blev dagsorden reduceret, således at generalforsamling tages på næste 

møde som er 17.1. kl 18! 

Projektet. 

Mugge, Steven og Britt gav med hver deres viden en status på hvor vi er. 

Asfaltarbejdet, oprydning og evt. fejlretning er i sidste fase ( beregnet ophør med udgangen af 

uge 50). 

Der resterer så forhandlinger om slutregningen. 

Når slutningen er betalt og tilslutningsbidraget er betalt, skal der tilbageholdes i omegnen af 1 

mio.kr til betaling af slidlag, der først kommer på næste år – endelig regnskab for kloakering 

kommer ikke til at kunne blive lavet før efter betaling af slidlag, herunder hvor stort et beløb af 

betaling af Kanstrup vi kan få over fra foreningsregnskabet til kloakregnskabet. 

 

Regnskab og budget. 

Vi gennemgik regnskabet og godkende det. 

Jytte havde lavet et udkast til fremskrevet budget for næste år – vi rokerede lidt rundt og 

opskrev/nedskrev nogle poster og herud besluttede vi at afsætte en ramme på maks. 550.000 

kr til finansiering af ”den nye plads/legeplads”. Det betyder at vi beregnet at komme ud med 

et budgetunderskud, altså budgetterer med at tage ca. 300.000 af formuen. Steven og Randi 

snakker sammen inden næste møde så vi kan få et udkast til pladsen. 

Åbning 2017 og diskussion af lidt fornyelse. 

Haveforeningen har officiel åbning 30.4.2017. 

Vi diskuterede at lægge ”loppemarked” mv sammen med sommerfest – det er afprøvet i andre 

haveforeninger med stor succes. Nogle vil afslutte familiedagen med fællesdagen og gå hjem, 

andre først komme til fællesspisning og efterfølgende fest mens andre igen tager hele pakken. 

Festen er ”voksenfest”, dvs. tilrettelægges efter voksendeltagelse. 

Evt.  



 

Vi har med Mugges mellemskomst fået ca. 150 brugte stole af god kvalitet  fra 

Hollænderhallen. Prisen er 2 kasser sodavand og en 3x34 transport. 

 

Næste møde er 17.1.kl.18 – og her er særlig generalforsamlingen på. 

Ref. Britt (og beklager at referatet kommer lidt sent) 

 


