
 

 
 
 
 
Referat af generalforsamling 1.  august 2021                                     -    Se dagsorden her 
 

Ved generalforsamlingens start deltog 84 stemmeberettigede, ved slut 87. 
 

1. Valg af dirigent:  
Jørgen Ullman fra Kolonihaveforbundet, kreds 1 blev valgt.  
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ifølge foreningens 
vedtægter. 
Jørgen blev gjort opmærksom på at indkommende forslag bør behandles før budgettet. 
Dette blev taget til efterretning og vedtaget, så indkommende forslag blev punkt 5 og budget 
for 2021 blev punkt 6. 
 

2. Valg af stemmetællere:  
Charlotte Omann MU 18, Kent Rasmussen MU 4 og Carsten Roslund FU 35, blev valgt 
 

3. Bestyrelsens beretning ved formand Jimmy Jørgensen                         -    Se beretningen her 
Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
Maria Fjellvang, Musvitgangen 58, spurgte om beretningen kommer ud til medlemmerne. 
Der blev svaret, at beretningen sammen med referatet fra generalforsamlingen bliver lagt på 
foreningens hjemmeside: hfrm.dk 
Maria spurgte også om hvad kloakeringen kommer til at koste. 
Jimmy svarede, at det er endnu uvis, men udover prisen for hovedledningerne til 
kloakeringen, som der forhandles med Kommunen om skal lægges på havelejen, kommer 
der også en tilslutningsafgift fra brønden og ind til huset. Jimmy henviste til mødet den 22. 
september 2021, som bestyrelsen skal havde med Københavns Ejendomme og 
Kolonihaveforbundets kreds 1. Jimmy håber på at der på mødet vil komme en plan for 
brandsikringen og kloakeringen. 
 
Morten Schmidt-Jørgensen Silkehalegangen spurgte om det ikke også kunne komme 
fjernvarme sammen med kloakeringen. 
 
Thomas Fjellvang Musvitgangen 58, spurgte også om prisen på kloakeringen. Jimmy henviste 
til sit svar til Maria. 
 
Henrik Christesen, Musvitgangen 23 omtalte sit forslag til generalforsamlingen 2020, som 
han havde sendt til bestyrelsen (Henrik trak forslaget og der blev ikke afholdt 
generalforsamling i 2020) 
Forslaget handlede b.la. om at brandsikringen skal være en kollektiv opgave. Henrik nævnte 
også at man kunne finansiere kloakeringen ved at optage et kollektiv lån. 
 
Gert Clemmensen, Fuglekongegangen 25 spurgte om vi skal betale vandafledningsafgift. 
Jimmy svarede, at det havde han ikke kendskab til, men det kom vi nok ikke uden om. 

 
Beretningen blev vedtaget med 81 for - 3 undlod at stemme. 
 
 



4. Regnskab for 2019 ved kasserer Susanne Petersen 
Susanne nævnte at hun ikke ville gennemgå regnskabet punkt for punkt, da alle har fået det 
tilsendt. 
Gert Clemmesen Fuglekongegangen 25, spurgte til opsparingen som i regnskabet for 2019 
står som aktiv, men i regnskabet 2020 som passiv. Susanne svarede at hun var blevet gjort 
opmærksom på af revisoren at det er en fejl at opsparingen var opført som aktiv, derfor er 
det blevet flyttede til passiv i regnskabet for 2020. 
 
Inge Rasmussen Musvitgangen 4, opfordrede til at offentlige udgifter – Skrald/renovation 
blev delt op så man kan se hvor meget der bliver brugt til storskralds- og 
haveaffaldscontainer og den øvrige renovation. Susanne oplyste at der bliver brugt ca. 
25.000 om året på containerne. 
 
Maria Fjellvang Musvitgangen 58, mente at det var mange penge som stod på 
festudvalgskontoen. 
Susanne svarede, at det ikke var haveforeningens penge, men penge festudvalget får ind ved 
salg af lodder, lotteri og salg i vinterklubben. Pengene er øremærket Haveforeningens 
aktiviteter som Sankt Hans, Børne/Høstfesten og andre arrangementer festudvalget står for. 
At beløbet er vokset fra 2019 til 2020, er fordi der på grund af corona ikke blev afholdt nogle 
aktiviteter. 
 
Regnskabet blev vedtaget med 82 for – 2 undlod at stemme. 
 
 
Regnskab for 2020 ved kasserer Susanne Petersen 
Susanne gentog, at opsparingen er i 2020 regnskabet flyttet til passiver på grund af revisor 
påtale. 
 
Stefanie Szeprat Kernebidergangen 1, spurgte hvorfor repræsentationskontoen var steget så 
meget i forhold til 2019. Susanne svarede at det ville Stefani få svar på senere på 
generalforsamlingen. 
 
Der var lidt forvirring om beløbet passiver, da nogle punkter manglede decimaler – dette 
blev opklaret. 
 
Inge Rasmussen Musvitgangen 4 spurgte hvorfor der var så stor forskel på kontingenterne til 
forbund og kreds i regnskabet 2019 og 2020. 
Susanne svarede at vi i 2019 var blevet opkrævet forkert i forhold til det eksakte medlemstal, 
og så derefter havde fået en ekstra regning. Dette fordi kassereren i kredsen var blevet syg, 
og havde rod i opkrævningen. 
 
Der blev spurgt, om man til næste generalforsamling kunne gennemgå regnskabet.  
Taget til efterretning. 
 
Charlotte Omann nævnte at når foreningen er blevet kloakeret, kan der frigives midler da vi 
sparer tømning af kugletanken. 
 
Regnskabet blev vedtaget med 84 for – 2 undlod at stemme. 
 
 

 



5. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse  
Forslag om legeplads 1A og 1B 
Marlene Olesen Løkken og Jonas Sølvskov Skovskadegangen 14 og 16 gennemgik deres 
forslag fra Den lille legeplads fabrik. De oplyste at de har søgt forskellige fonde, men har fået 
afslag. 
De oplyste at de vil havde større muligheder og lyst til at søge fonde, hvis 
generalforsamlingen vedtog en principbeslutning om at foreningen skal havde en legeplads. I 
forhold til finansieringen vil det skulle indgå budgetforslag på en kommende 
generalforsamling. 
Dirigenten satte det mest vidtgående (forslag 1A – pris ca. 192.000 kr.) til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med 61 stemmer for. 
 
Forslag 2 Støjhegn ved Røde Mellemvej 
Henning Lassen Musvitgangen 2, uddybede sit forslag og henviste til at der fremadrettet vil 
blive meget trafik på Røde Mellemvej, når man går i gang med at bygge i Nordhavnen. 
Henning oplyste også at der er lavet støjberegninger i Urbanplanen som påpeger at der skal 
laves ekstra støjsikring. 
 
Inge Rasmussen Musvitgangen 4, mente at trafikken vil blive flyttet til Ørestadsboulevard. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning som at generalforsamlingen vedtager en 
principbeslutning om at bestyrelsen skal arbejde på at få sat støjhegn op ved Røde 
Mellemvej. 
Forslaget blev vedtaget med 44 stemmer for forslaget. 
 
Forslag 3 Bump på hovedgangen 
Forslaget blev trukket. 
 
Forslag 4 Dagrenovation tilgængelig hele ugen 
Da forslagsstiller ikke var til stede, kunne forslaget ikke behandles. 
 
Forslag 5 -Skraldespandsordningen. 
Charlotte Omann uddybede forslaget, og fremhævede at vi har 20 containere som bliver 
tømt af Kommunen, men at der af de 20 container var ca. 8 som stod nede i de enkelte 
haver. 
 
Thomas Fjellvang spurgte hvordan man kunne få en container i haven. 
Jimmy svarede at den ordning var kommet i stand for at afhjælpe ”Skraldemandens” 
indsamling af skrald om torsdagen. 
 
Henrik Christesen Musvitgangen 23, påpegede at de containere som stod nede i haverne, 
ikke blev kildesorteret, og at det er urimeligt. Samtidig forslog Henrik at bestyrelsen skal 
kontakte Københavns Kommune for at der kan etableres et affald sug i haveforeningen. 
Dirigenten konkluderede at forslaget handlede om at der skal være lige ret for alle for at 
komme af med restaffaldet, samt at finde en måde at sørge for at det fremover ikke bliver 
muligt at affaldsposerne bliver spredt for alle vinde af fugle, ræve etc. 
Forslaget blev vedtaget med 44 stemmer for. 
 
 
 
 



Forslag 6 Fællesforsikring 
Forslaget blev trukket. 
 
Patrick henstillede til at de som stiller EL-skrot op, sætter en seddel på om tingene virker 
eller ej. 
 
Forslag 7 Udspecificer beløb og færre container 
Udspecificer beløbene offentlige udgifter – Skrald/renovation 
Inge Rasmussen Musvitgangen 4, mente at vi fik for mange containere til Have – og 
storskrald 
Der var en general opfattelse af, at vi skal fortsætte med at få containere hver måned, med 
start i april. 
 
Forslag 8 Mere lys på havegangene 
Forslaget blev vedtaget med 82 for. 
 
Forslag 9 Areal foran TUTTEN 
Forslaget blev vedtaget med 42 for og 8 imod 
 
Forslag 10 Beskæring og max højde på træer i haveforeningen 
Forslaget blev forkastet 
 
Forslag 11 Offentliggørelse af bestyrelsesreferater 
Forslaget blev godkendt med 48 stemmer for, med den ændring at referaterne kun skal 
offentliggøres på hjemmesiden.  
 
Forslag 12 Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden 
Forslaget blev trukket da forslagsstilleren føler sig dækket ind af forslag 11. 
 
Forslag 13 Nye haveejer bliver koblet på en ”ambassadør  
Palle Hammager stillede et ændringsforslag som lød: Der laves en opslag på hjemmesiden: 
Ofte stillede spørgsmål. 
Ændringsforslaget blev vedtaget, derved bortfaldt det oprindelige forslag 13. 
 

6. Budget ved Jimmy Jørgensen 
Budget blev vedtaget. 

 
7. Valg 

Valg af formand 
Jimmy Jørgensen ønskede ikke at genopstille. 
Bestyrelsen forslog Dan Bengtsson – Dan blev valgt for 1 år (marts 2022) 
Valg af kasserer 
Susanne Petersen for 2 år – Susanne blev genvalgt 
 
Valg af bestyrelse 
Ditte Petersen for 2 år - Ditte blev genvalgt (marts 2023) 
Marion Dardecker for 1 år - Marion blev genvalgt (marts 2022) 
Et bestyrelsesmedlem for 1 år som afløsning for Dan 
Bestyrelsen forslog Per Steenberg 
Henrik Christesen blev forslået – Henrik blev valgt for 1 år 
Under afstemningen om valget af Per Steenberg og Henrik Christesen, vil Palle Hammager 



Fuglekongegangen 27 havde at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samlet.  
Dirigenten påpeger at det er normalprocedure at, bestyrelsesmedlemmer bliver valgt enkelt 
vis. 
Dette godkendte generalforsamlingen. 
 
Valg af suppleanter 
Allan William Christensen – modtager genvalg 
Inge Bugge – modtager genvalg 
Thorben Hansen (Topper) – modtager genvalg 
Charlotte Omann, Per Steenberg og Thomas Sølvskov nyopstiller 
 
Allan William Christensen, Thorben Hansen (Topper) og Thomas Sølvskov bliver valgt alle for 
1 år 
 
Valg af revisor 
Annie Sølvskov for 1 år 
Henning Lassen for 2 år 
Suppleant: Evy Elgås 
 
Valg af formand for vurderingsudvalg 
Birgitte Hedegård blev valgt. 
 
Valg til vurderingsudvalg 
Kim Boss Jørgensen og Steen Schnipper - blev genvalgt 
Alice Gielfeldt blev valgt som suppleant  

 
Valg af festudvalg 
Pia Mårtensson og Carsten Roslund blev genvalgt 
Heidi Thorngård Petersen og Peter Bay bliver nyvalgt 
 

 
8. Eventuelt 

Steen Schnipper, Musvitgangen 64 opfordrede til at man passede sin have og havegang 
bedre – Steen mente at der er for mange som bare lader stå til. 
 
Anne Knudsen opfordrede bestyrelsen til at trække på de kompetencer som mange 
medlemmer i haveforeningen har – i forhold til det arbejde som bestyrelsen har foran sig. 
 
Susanne Petersen takkede den afgående formand for hans lange og gode arbejde for 
foreningen – Jimmy modtog et gavekort på 10.000 kr. til en rejse ud i det blå sammen med 
hans kone Ebba. 
 

 
Efter 4 timer og 15 minutter takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede 
generalforsamlingen. 
 
 
Formand Dirigent Sekretær 
Dan Bengtsson Jørgen Ullman Ditte Petersen 
 

 



 
 

	
 
Generalforsamling Tilbage til referatet 
 
Søndag 1. august 2021 kl. 10:00, på Festpladsen 
Haveforeningen Røde Mellemvej, 2300 København S 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Valg af stemmetæller 

 
3. Bestyrelsens beretning 

Ved formand Jimmy Jørgensen 
 

4. Regnskab for perioden 1.1.2019 – 31.12.2019 
og regnskab for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020 
 Ved kasserer Susanne Petersen 
Regnskaberne skal godkendes hver for sig. 
 

5. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Se bilag. 

 
6. Budgetforslag for perioden 1.1.2021 – 31.12.2021 

Ved formand Jimmy Jørgensen 
 

7. Valg 
Hele bestyrelsen er på valg 
Se liste 
 

8. Evt. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Valg 2021	
 

Valg af formand	
Jimmy Jørgensen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslår næstformand Dan Bengtsson 
 
Valg af kasserer	
Susanne Petersen - modtager genvalg 
 
Bestyrelsesmedlemmer	
Ditte Petersen - modtager genvalg 
Marion “Bebber” Dardecker - modtager genvalg 
Hvis Dan bliver valgt som formand, skal der vælges endnu et bestyrelsesmedlem. 
	
Suppleanter til bestyrelsen	
Allan William Christensen - modtager genvalg 
Inge Bugge - modtager genvalg 
Thorben Hansen (Topper) - modtager genvalg 
Annelise Knudsen - modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen forslår, at der ikke vælges ny suppleant. 
 
Revisor	
Henning Lassen for 2 år - modtager genvalg 
Anni Sølvskov for 1 år - modtager genvalg 
Revisor suppleant: Evy Elgås 

 
Festudvalg	
Pia Mårtensson og Carsten Roslund - begge modtager genvalg 
Britta Bartholdy - modtager ikke genvalg 
 
Valg af formand for vurderingsudvalg	
Birgitte Hedegaard – ønsker genvalg. 
 
Vurderingsudvalg	
Kim Boss Jørgensen og Steen Schnipper. 
Suppleant Alice Gielfeldt 

   Alle ønsker genvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Generalforsamling	

Søndag den 1. August 2021	
 
Bestyrelsens beretning 
 
Kloakering 
Kære medlemmer 
Københavns kommune har i en skrivelse til kredsen som omhandlede rammeplanen for 
kloakering af kolonihaver Den 30. januar 2019. 
 
Kommunen har planlagt at al kloakering, i haveforeninger hvor der sker overnatning, skal være 
kloakering færdig inden for 10 år. 
 
Københavns kommunen har bevilget midler til finansiering af kloakering af kolonihaver på 
kommunal jord, midlerne tilbagebetales over lejen, bevillingen er dog udskudt til september 
2021. 
 
Men det var ikke kun kloakering men en total lovliggørelse af hele haveforeningen med 
nedsivning af regnvand, byggetilladelse, brandsikring, beredskabsplan og så kloakering. 
 
Københavns kommune ejer en række matrikler, der anvendes til kolonihaver hvor 
Haveforeningen Røde Mellemvej blev et pilotprojekt i lovliggørelse af haveforeninger 
vores haveforening består af en række lodder der lejes ud og hvor der er bygget et 
kolonihavehus, samt et antal sekundære huse, skure udhuse drivhuse o. lign. 
Københavns ejendomme kied varetager udlejningen af haverne. 
Der har gennem en lang årrække fra 1929 til 2019 det vil sige 90 år, ikke været konsekvent i 
byggesag behandlingen hvorfor en række forhold ses at være i strid med regler i lejekontrakten, 
og interne regler i haveforeningerne, byggeregler skal i fremtiden overholde byggereglementet  
b 18 som er byggeregler for et almindeligt parcelhus. 
Dog ser det ud til at der bliver en mildere måde at få byggetilladelse. 
På denne baggrund skal der foretages en lovliggørelse af haveforeningerne. 
 
Hvad er så status lige nu? 
Der er fortaget jordprøver dybdegående og overflade prøver 
Alle vores haver er opmålt med huse skure drivhuse o.l. 
De sidste 11 haver blev færdig opmålt lørdag den 29/2 2019 
vi ved at der er en lille del af haveforeningen som har søgt om nedsivning af regnvand og fået 
tilladelsen men det er ikke muligt for bestyrelsen at følge projektet da det er de enkelte haver 
der selv skal søge om tilladelsen digitalt og vi får ikke en tilbagemelding fra vand@kk.dk hvem 
der har søgt og fået tilladelsen 
Jordprøver og opmåling har ikke kostede haveforeningen nået men udgiften til adgangsveje 3 
meter i alle gange, så 12 meter brandbiler kan køre rundt i vores haveforeningen det kan ikke 
lade sig gøre af mange årsager, gangene er ikke brede nok, fibernet og DONGs samlingskasser 
står i vejen, musvitgangen er lukket vej ved transformerstationen, kernebidergangen og 
kvækerfinkegangen er 2 meter bredde, så hvis der skal lægges stigrør og brandhaner ud vil det 
blive en stor udgift for projektet 
Udgifter til kloak fra tilslutning sted/brønd til ind i hus er også et stort problem med voldsomme 
udgifter til os alle, toilet rør o.l. 
og så er der brandsikring i de enkle lodder som skaber problemer fordi store dele af h/f har små 
haver 160 m2 og husene står meget tæt brandsikring er på egen regning. 



Der har været et møde i juni måned 2021 hvor forskellige problemer blev drøftet. 
Beredskabsplanen med brandvæsen er kommet på plads ved at Musvitgangen 50 har godkendt 
at der sættes to havelåger op, en til digevej og en ud til Musvitgangen - tak til have 50. 
Derudover skal der etableres en låge på fuglekongegangen ud til plejehjemmet som kun 
brandvæsnet kan åbne. 
Vi skal alle havde el røgalarmer monteret i vores huse, også på egen regning. 
 
Københavns Kommune regner med at havde planen klar til mødet med bestyrelsen den 22.  
september, det drejer sig om en køreplan for kloakering, brandsikring, beredskabsplan, regnvand 
og byggetilladelse. 
 
Salg 
Der har været en del have salg samtidig med en del medlemmer har skiftet have, det er jo meget 
smart når byggeregler er så vanskelige at have med at gøre, der kan jo kun søges digitalt med 
b18. 
Så har en del medlemmer fornyet deres lejekontrakter så de stemmer overens med vores 
vedtægter, der findes 3 forskellige kontrakter den grønne som vi startede med i 1992 og så kom 
den blå og nu den hvide som alle nye medlemmer underskriver.  Alle skal have en lejeaftale, også 
selvom man arver. 
   
Hegn og opgaver 
Samtidig med lovliggørelsen ligger der en del andre opgaver b.la.  støjhegn 111 meter ud til røde 
mellemvej pris 361. 052 kr.  som ligger som forslag og behandles senere. 
   
Legepladsen som skal renoveres, da der er gået råd i den gamle så vi var nødsaget til at nedrive 
den gamle legeplads grundet sikkerheden.  Det viste sig hurtig at det ikke var muligt at bygge en 
ny før man har søgt kommunen om byggetilladelse, det viste sig at omkostningerne var store, 
men nu ligger der et forslag om ny legeplads, går forslaget igennem skal der søges fuldmagt til 
opførelsen hos keid når fuldmagten er i hus skal man søge byggetilladelse hos miljø og teknik, 
haveforeningens ulykkesforsikringen er kommet i orden, alt dette fordi vi ligger på lejet grund 
hos kommunen. 
 
Pumper 
hovedpumpen samt bipumper kom i problemer i vinterhalvåret da der var en del regnvejr og så 
slog det om til frost, så vores pumperør blev stoppet.  Det gik ud over en del haver som lå ekstra 
meget under vand. 
Elforsyningen til hovedpumpen var lukket, så vi var nødtil at oprette en sikker forsyning af EL.  
Der er opsat ny målerramme som er tilsluttet af seas 1.  juli 2021. Udgiften ca. 25. 000 kr. 
håber det holder, der er mange haver der er afhænger af pumperne, men der er kun et sandfang 
som afløb, så det begrænser mængden af regnvand. 
 
Biodiversitet 
Er der en del medlemmer der foreslår at vi skal gøre vores haver mere natur og dyrevenlig  
det behøver ikke at være et uoverskueligt projekt, i vores lejekontrakt står der at haverne skal 
benyttes til pryd eller nytte have. Biodiversitet er mange ting, dét kunne være større og mindre 
træer, buske, og stauder, urter, sommerblomster, der kunne nævnes sommerfuglebusk, 
frugttræer og ligende.  Plant mange forskellige plantearter med både bær og frugt, den 
trimmede græsplæne kommer vi ikke væk fra, vi har jo et ordensreglement der skal overholdes, 
men man kan jo oprette et lille bed i græsplænen med vilde blomster. Vand i haven til dyrene er 
en god og vigtig del.  Biodiversitet er ikke kun græsplæne der ikke bliver slået. 
  



 
Præmiehaver i 2020  
* Tonny & Maiken skovskadegangen 1  
* Evy & per musvitgangen 11 
* Vivi & Krestian musvitgangen 37  
Det var de 3 haver der løb med præmierne. 
Som i ved indstiller vi 6 haver til kredsens havekonsulent, der så vælger de haver som skal have 
præmie, hvis man er indstillet.  Er der lås på havelågen når havekonsulenten kommer, går han 
forbi haven da han ikke kan vurdere haven udefra, det er både forhave og baghave der bliver 
vurderet. 
Præmiehaverne bliver inviteret af haveforeningen til frokost hvor kolonihaveforbundets præmier 
bliver overrakt af formanden. 
Tillykke med præmierne. 
 
Fester. 
Der er gået et år mere uden en række gode fester, men nu ser det ud til at det er muligt at 
afholde Børne/Høstfest, særligt vil vi nævne den gode musikunderholdning der kommer og de 
fine boder og tombolaer og så er der tut far og tut mor som sælger øl, vand, kaffe og meget 
mere. 
Så støt op og få en festlig dag sammen med foreningsmedlemmerne og vær lidt social. 
 
Pligtarbejde. 
Medlemmer i haveforeningen indkaldes til pligtarbejdet ifølge vedtægterne § 8  
I 2020 var det 11 haver der ikke kunne deltage, det er rart med den store opbakning der er, det 
får vi brug for da der er mange store opgaver vi skal havde udført, maling af foreningens 
plankeværker, måske grus på gangene hvis vi har kræfterne, legeplads samt andre mindre 
opgaver. 
Det kan ikke undgås at det slår gnister en gang imellem, mellem bestyrelsen og medlemmerne 
det er selvfølgelig ubehagelig for foreningen, der er et ordensreglement som 
generalforsamlingen har godkendt, der skal følges. 
Bestyrelsen vil fastholde at pligtarbejde er fra kl. 8. 00 til kl. 12. 00 en gang om året for alle 
medlemmer, grundet Corona først kl. 9.00. 
Pligtarbejdet om vinteren, er lidt vanskeligere at indkalde til, men vi er så heldige at Kim Gibsø 
har tilbudt at klare den opgave. 
 
Desværre er der få haver der udebliver for pligtarbejde, 
vi vil godt gøre opmærksom på, at vi som forening har visse forpligtelser, at feje Røde Mellemvej, 
og Digevej, at holde toiletter, kulturhus, kontor og diverse grønne områder rene 
vedligeholde vores huse og anlæg og så er der driften af storskrald og grøn container, festerne 
samt salg af haver. Hvis vi skulle betale os fra det ville havelejen blive væsentlig højere. 
 
Storskrald 
Storskrald i haveforeningen er en ordning som forsætter, der ligger dog nogle forslag for 
afskaffelse. 
Medlemmerne kommer af med en masse skrald, også skrald der ikke, høre hjemme som 
storskrald. 
Ikke alt er lige efter bogen, så sortering af storskraldet må vi gøre bedre i 2021. 
Vi har nu gennem en årrække haft storskrald og grøn container hver mdr. og det forsætter i 2021 
Første gang var den i. april, men husk storskrald er kasseret indbo, det gælder dog ikke,  
elektronisk affald, som man afleverer i kontorhaven. 
Grøn container kommer som storskrald en gang om måneden, første gang var i april. 



Tak til alle de medlemmer som stiller deres arbejdskraft til rådighed når der er storskrald og grøn 
container. 
Storskrald container koster kr. 1980 og grøn container 1600 kr. 
Hvidevare, fjernsyn, køleskabe, elektronik affald, o.l. stiller vi ved siden af metalcontaineren, så 
forsøger bestyrelsen at hjælpe jer af med jeres hvidevare. 
Men husk at køleskabet skal tømmes og der må ikke være olie i frituregryden. 
Ny container ordning for papir, pap, plast og bio affald kan man også komme af med i kontor 
haven, det var en ny og hurtig overgang af Københavns Kommune som kom bag på os. Ydermere 
er der kommet farligt affald, som KUN kan afleveres lørdage fra 9.00 til 12.00. 
Til sidst kan man stille sit husholdningsaffald uden for havelågen en gang om ugen som bliver 
afhentet af Kim men det ser ud til at medlemmerne har taget ordningen til sig, så læs på 
containerne hvad der må komme i. Tak for god orden. 
 
Toilet tømning 
Toilettømning i vores toilethus. Vi tømmer vores lortespand før kl. 9 om morgen, og efter kl.  9 
om aften. Men tiderne skifter, nogle medlemmer har fået nye smarte muldtoiletter, husk at 
pakke det godt ind og følg forskrifterne i aflevering af affald fra muldtoiletterne. 
Kugletanken til campingtoiletterne vil blive tømt hver uge i hele sæsonen, det er dog blevet 
noget dyrere at få tømt vores beholder 1800 kr. pr. tømning. 
Det sker at vi må tømme en ekstra gang når der er pres på toiletterne. Sidste ekstra tømming var 
på grund af vådservietter som bliver smidt i toilettet. De sætter sig fast i rørene og toiletterne 
kan ikke bruges når de stoppes til. Bebber har i en lang periode stået for rengøring af toiletterne, 
så det var muligt at benytte vores toiletter, selv i cowid 19 tider. Derfor en lille bøn, tør toilettet 
af efter brug og tak til Bebber for hendes arbejde. 
   
Ræve 
Haveforeningen har de sidste år haft en del ræve og igen i år har vi set ræve, det ser ud til at de 
ikke er sådan at komme af med.  Hvis man opdager ræve, har foreningen to rævebure som man 
kan låne og samtidig få et tlf. nr. til jægerforbundet. 
 
Rotter 
Også rotter har der været en del af i vores forening, kommunens rottemand kommer jævnlig og 
tilser de rottefælder han har sat. Han beder om hjælp, det kan I gøre ved at ryde op i jeres haver 
også bag husene. 
Ser man rotter skal selv ringe til rottemanden og aftale tid. 
Ræve og Rotte mændenes tlf. nr. står på hjemmesiden. 
 
Marketenderi 
Erik købmand og fru Anni gør et stort stykke arbejde med at betjene os medlemmer, 
så tak til vores tut par og god arbejdsløst resten af sæsonen.  
 
 
Med disse ord vil bestyrelsen sætte sin beretning til debat. 
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