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Bestyrelsesmøde 1. september 2021 
Indkaldelse og dagsorden modtaget den 24. august 2021 

Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Marion Dardecker (Bebber), 
Henrik Christesen, Allan William, Thorben Hansen (Topper), Pia Mårtensson og  
Ditte Petersen. Afbud: Thomas Sølvskov 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 4. august 2021 
a. Godkendelse af referat 

 
2. Orientering fra formand, udvalg og bestyrelse 

a.  Støjhegn (Formand) 
b.  Skraldeordning (formand) 
c. Tutten (formand) 
d.  Legeplads (udvalg) 
e.  Lys på havegangene (udvalg) 
f. Andet – se referat 

3. Forretningsorden – se bilag 
4. Mødet med kommunen den 22. september 2021 
5. Rundesang 

	
	
1. Godkendelse af referat fra den 4. august 2021 

Referatet fra den 4. august 2021 blev godkendt. 
 
2. Orientering fra formand, udvalg og bestyrelse 

 
a. Støjhegn 

Dan har ikke fået kontakt til Henning Lassen MU2. Bestyrelsen afventer at Henning henvender. 
 
b. Skraldeordningen (Restaffald/dagrenovation) 

Dan forslog at vi fra næste år bruger følgende procedurer til restaffald/dagrenovation: 
Der kan KUN stilles én sæk dagrenovation ud pr. have (der kan IKKE betales med øl eller andet til 
at få afhentet flere sække). Der er ingen haver som har container stående i haven som tømmes 
med haveforeningens dagrenovation. Sækkene skal stilles ud senest kl. 6.00 p.t. torsdag morgen. 
Sækkene MÅ KUN indeholde restaffald. Hvis de indeholder andet, vil de ikke blive taget med.  
Der kan ikke udlånes container. 
Kim Høybye bruger resten af sæsonen til at overveje om han vil fortsætte til næste år. Hvis ikke, 
skal der udpeges en ny skraldemand/kvinde på generalforsamlingen 2022. 
Det tilføjes ordensreglerne, at skraldesækkene som sættes ud i løbet af ugen skal beskyttes mod 
dyr - f.eks. fugle, ræve og rotter, ved at sætte en murerspand eller tøjkurv omvendt på 
skraldesækken. 

 
c. Området ved Tutten 

Dan har talt med Tutten - Erik og Anni, ordner selv området. Hvis der evt. er brug for økonomisk 
støtte, henvender de sig til bestyrelsen. 
 

d. Legepladsen 
Henrik og Thomas har haft møde med Lejepladsudvalget. Udvalget skal kontakte Den lille 
lejepladsfabrik, for at hører om Det er dem der ansøger kommunen om tilladelse. Samtidig skal 
det oplyses om prisen stadig holder (192.000 kr.) Henrik modtager svar fra lejepladsudvalget. 

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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Henrik og Thomas (Thomas pr. mail) nævnte opsamlingstanken fra toiletter og skyllerum. Hvad der 
skal ske med den, når der bliver kloakeret. Bestyrelsen vedtog at vendte med problemet til vi ved 
mere om kloakeringen, da lejepladsen ikke bliver en realitet før der er tilladelse fra kommunen, og 
det kan tage år. 
 

e. Lys på havegangene 
Topper og Henrik har sammen med Ove Poulsen gennemgået EL-nettet til ganglyset. 
EL-nettet er underdimensioneret, hvis der skal mere ganglys på. Henrik indhenter tilbud fra et 
firma som hedder Lumega, både med gravearbejde og uden. Susanne gjorde opmærksom på at 
der skal indhentes 3 tilbud, hvis det er realistisk at gå videre med det. 
 

f. Have- og storskraldscontainer  
Der kommer haveaffaldscontainer den 14. september og storskraldscontainer den 21. september. 
 

g. Aktivitetsudvalg 
Foreningen har modtaget en mail fra KarinMai Arlund Musvitgangen 20 og Stefanie Szeprat 
Kernebidergangen 1, hvor de spørger om bestyrelsens holdning til at de opretter et 
aktivitetsudvalg. Se bilag sidst i referatet. 
Bestyrelsen syntes det er et godt initiativ, og anbefaler dem at arbejde videre med det. 
Bestyrelsen skal havde besked hvis aktiviteterne indbefatter brug af foreningens fællesfaciliteter. 
Der sendes svar til Stefanie og Karin snarest. 

  
h. Haveoverdragelse 

Dan oplyste at Kvækerfinkegangen 8 er blevet overtaget af Per Dalstrøm, efter hans mor Inge Lise 
Bihlet. 
 

i. Skralde-sug 
Henrik har undersøgt hvad det vil koste at får etableret skralde-sug i haveforeningen. 
Pris: 400.000 kr. pr tank, og foreningen skal bruge ca. 3 – 4 tanke. Oplysningen taget til 
efterretning. 

 
j. Ukrudt på havegangene 

Henrik omtalte ukrudt på havegangene. Henrik syntes ikke at den udsendte mail om at få ordnet 
havegangene har haft nogen effekt.  
Bestyrelsen vedtog, at der i de revideret ordensregler skal ændres fra at man kan sætte en gartner 
til at ordne haven, til at der bliver opkrævet en afgift på 1000 kr. hvis man IKKE fjerner ukrudtet på 
havegangen ud til midten. Haveloddet skal havde 14 dages varsel til at få ordnet det.  
Der skal også stå i ordensreglerne at det skal gøres jævnligt i løbet af sæsonen, ligesom 
hækklipning og græsslåning. 
 
Der blev nedsat udvalg til revidering af ordensreglerne bestående af: Allan, Henrik og Ditte. 
Susanne forslog ændringer af vedtægterne, i forhold til indkaldelse af generalforsamling, så det 
ændres fra 1 måned til 14 dages varsel. Vedtaget.  

 
3. Forretningsordensforslag – bilag udsendt med dagsorden 

Det udsendte forretningsordensforslag blev vedtaget med rettelser til punkt 5 og 7. 
Den vedtaget forretningsorden sendes sammen med referatet. 
 

4. Mødet med kommunen den 22. september 2021 
Formanden har den 25. august 2021 modtaget mail fra  
KØBENHAVNS KOMMUNE, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb, 
hvor de oplyser at der er blevet ansat 2 personer (Gitte Tuesen og Martin Kehlet Gross) 
til at lede projekt lovliggørelse af Københavns Kommunes kolonihaveforeninger.  
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Da HF Røde Mellemvej og HF Bryggen er med i pilot-projektet, ville Gitte og Martin se foreningen 
med det formål at få et indtryk af området og foreningen og på den måde blive klogere på hvad 
deres opgave indeholder. 
Dan mødtes med Gitte og Martin den 31. august 2021 her i haveforeningen, de blev vis rundt, og 
der blev talt om brandsikringsplanen, som stadig ikke er færdig. I forhold til kloakering, bliver 
kommunens budget først vedtaget den 7. oktober, så heller ikke noget nyt på den kant. Der blev 
også talt om det aftalte møde med kommunen og kredsen den 22. september 2021. Men da der 
ikke forligger noget konkret endnu, aftale Dan med Gitte og Martin, at hvis der ikke senest 8 dage 
før berammet møde er kommet noget som giver mening at orienterer om og diskuterer udsættes 
mødet, da det vil være spild af alles tid.  
 
Bestyrelsen diskuteret om de allerede nu skal gå i dialog med kommunen om finansiering af 
kloakering. 
Det blev besluttet, da Kolonihaveforbundet og Kredsen er i dialog med kommunen p.t., afventer 
bestyrelsen hvad forbundet/kredsen får forhandlet sig frem til med kommunen. 
 

5. Rundesang 
Bebber oplyste at der ikke mere bliver ordnet toiletter til hverdag, da restriktionerne er ophørt. 
Susanne forsøger at få fat på Loftet, for at bestille lokaler til generalforsamlingen 2022. 
Dan bestiller skilte, og står for at de bliver sat op, til festpladsen om indkørsel forbudt – blind vej.  
Kongelundens Slamsuger stopper 1. november 2021. Dan undersøger ny leverandør. 
 

     
 Sekretær Ditte Petersen 

 
 
 
Bilag – mail fra KarinMai Arlund Musvitgangen 20 og Stefanie Szeprat Kernebidergangen. 
Den 30. august 2021. 
 
Kære Bestyrelse 
Vi er et par stykker der har talt om at oprette en ‘aktivitetsklub’ for medlemmerne i foreningen.  
Foreløbig har vi, Stefanie (KE1) og Karin (MU20) taget teten og starter hermed op med brev til jer.  
Flere har udtalt interesse i at deltage i aktiviteterne og alle er meget velkommen med ideer og/eller 
energi.  
 
Vi forestiller os en aktivitet en gang om måneden. Det kan fx være:  
Filmaften, Banko, Havevandring, Æblepresning, Yoga og 
foredrag (fx med Gert om ‘Haveforeningens Historie’ eller nogle ‘specialister’ udefra) mm.   
Vi forestiller os umiddelbart at deltagerne tillmelder sig og betaler til de enkelte aktiviteter.   
Måske vi kan starte op i 2022 med Filmaften i juni og juli?  
 
Hvad siger bestyrelsen til dette initiativ?  
 
Mange hilsner 
Stefanie og Karin 
 


