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Leder 

I 2007 fik vi det varmeste og mest 
solrige forår nogensinde - med en 
middeltemperatur på 8,9 grader og 
661 soltimer. Til gengæld fik vi så en 
særdeles våd sommer - med regn, 
regn, regn og atter regn. Vi har i år 
oplevet et lidt mere almindeligt forår 
og kan så håbe, at sommeren vil byde 
på flere solskinsdage og lune aftener 
med gang i grillen.  
 
Generalforsamlingen er vel overstået 
og den nye bestyrelse godt i gang 
med arbejdet. Efter sidste års mara-
tongeneralforsamling med en del 
kævl, fik vi i år en generalforsamling 
med en rar stemning og gode diskus-
sioner. Her var både ros og ris til be-
styrelsen - men da beretningen blev 
sat til afstemning, var der fuld opbak-
ning bag bestyrelsen.  
 
Der er kommet 6 nye medlemmer i 
bestyrelsen, og de første møder lover 
godt for det kommende samarbejde. 
Arbejdsopgaverne er blevet fordelt - 
og der er lagt planer for sommerens 
mange aktiviteter. Arbejdsopgavernes 
omfang kan virke lidt overvældende, 
men heldigvis kan vi igen i år trække 
på en række erfarne folk uden for 
bestyrelsen.  
 
De nye vurderingsregler har betydet, 
at vi har fået rigtig mange vurderinger 
og salg her i foråret. Mange har ven-
tet med at sælge deres huse til de for-
bedrede vurderingsregler var vedta-
get. De mange salg og vurderinger 
falder desværre sammen med, at vi 
har helt nye folk både i salgs- og vur-

deringsudvalget - det vil betyde en lidt 
længere ventetid end normalt - det 
beklager vi naturligvis. 
 
Lørdag d. 17. maj holder vi Social-dag. 
Det er en arbejdsdag, hvor forhåbentlig 
rigtig mange vil møde op i foreninghu-
set kl. 9.30 for at være med til at gøre 
foreningens fællesarealer klare til sæ-
sonen. 
Der er opgaver til alle - uanset alder og 
køn. Bestyrelsen har lavet en lang liste 
over opgaver - og efter kaffen og en 
Gammel Dansk er det på med arbejds-
handskerne. Dagen afsluttes kl. 13 med 
en øl eller vand i foreningshuset.  
 
Kolonihaveforbundet holder kongres i 
København den 9. og 10. maj. Kreds 8 
har valgt bl.a. at stille forslag om, at 
der nedsættes et udvalg, der kan kom-
me med forslag til en ny organisations-
struktur i Kolonihaveforbundet. 
 
Vi bliver i bestyrelsen ofte kontaktet 
telefonisk. Mange af disse henvendel-
ser, fx om leje af foreningshuset, ønske 
om en vurdering eller klage over nabo-
ens hæk bør ske i kontortiden om tirs-
dagen. Har man ikke mulighed for selv 
at møde op, kan man træffe bestyrelsen 
telefonisk på 44 65 23 77 hver tirsdag i 
sæsonen kl.18.30-19.30. Henvendelser 
på vores private telefoner bør kun ske, 
hvis der opstår akutte problemer.  
 
Så vil jeg slutte med at ønske alle en 
rigtig dejlig sommer. 
 
Annette Nordstrøm Hansen 
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Referat fra generalforsamlingen 30. marts 2008 

Dirigent: Advokat Dorte Hesselholt 
 
Referent: Susan Vegeberg 
 
Stemmeudvalg: Gudrun Pedersen, 
have 618, Katalin Cservenka, have 
566 og Lajla Olsen, have 557. 
 
90 haver var repræsenteret på general-
forsamlingen. 
 
Inviterede gæster: Freddy Christensen 
fra Højvænge og Henning Granqvist. 
 
Dorte Hesselholt indledte generalfor-
samlingen med at fortælle, at den var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægt 
og dagsorden. 
 
Arne Stolting, have 169 
- havde indsigelse - mente at retssa-
gen, som Rønhøjgård har stoppet, 
burde stå som et punkt under dagsor-
den, hvortil dirigenten bekendtgjorde, 
at det var et punkt under eventuelt. 
 
3. Beretning 
Formand Annette Nordstrøm Hansen 
gav sin mundtlige beretning om det 
seneste år i Rønhøjgård.  
 
Flemming Olsen, have 557  
- dyrt med en dirigent udefra. 
 
Arne Stolting, have 169  
- var ikke tilfreds med, at retssagen 
var stoppet. Annette Nordstrøm Han-
sen forklarede, at det havde været 
uansvarligt at bruge foreningens pen-
ge til en retssag, som på forhånd var 
dømt til at blive tabt.  

Henrik Janhede, have 864  
- beklagede at bestyrelsen havde valgt 
at stoppe børneturen. 
 
- og driftsudvalget bør lave mindre 
kontrol - dvs. færre ture. Hvad med de 
tomme grunde, hvor længe må de stå 
tomme?  
 
Annette Nordstrøm Hansen svarede, 
at der desværre ingen tidshorisont er i 
vedtægten.  
Med hensyn til børneturen vil besty-
relsen naturligvis genoverveje sagen, 
hvis der skulle vise sig en større inte-
resse. 
 
Kjeld Kornmod, have 720  
- generalforsamlingen i 2007 havde 
været pinlig, megen kritik, men ingen 
ønsker at udrette noget - appel til for-
samlingen om at støtte bestyrelsen 
mere. 
 
Kirsten Holm, have 144, formand 
for Kreds 8  
- støttede bestyrelsens beslutning om 
at stoppe retssagen, og understregede, 
at vurderingsudvalget, som har stået 
for ændring af de nye regler 
(heriblandt Henning Granqvist og 
Freddy Christensen), har gjort et fan-
tastisk stykke arbejde. Det er ikke 
fuldendt, men vi er nået langt. 
 
Flemming Olsen, have 567 
- var enig med Kirsten Holm og ros til 
at foreningen stoppede retssagen. 
 
Formandens beretning blev enstem-
mig godkendt. 
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4. Vurderingsregler - orientering 
ved Henning Granqvist 
Henning Granqvist gennemgik de nye 
vurderingsregler.  
 
Der var lagt en lille folder ved hver 
plads.  
Der var ingen yderligere spørgsmål, 
men kæmpe bifald til Henning for 
hans store indsats igennem de mange 
år, han har haft sin have i Rønhøjgård. 
 
5. Regnskab  
Gertrud Backhausen gennemgik regn-
skabet, som blev godkendt. 
 
6. Budget  
Budgettet blev godkendt. 
 
7. Indkomne forslag 
1) Kjeld Kornmod, have 720  
- om ejendomsvurdering. 
 Forslaget blev trukket. 
 
2) Arne Stolting, have 169  
- om kollektiv indmelding i forenin-
gen Kolonihavernes Fællesrepræsen-
tation.  
Forslaget blev trukket. 
 
3) Bestyrelsen  
- om opstilling ved fuldmagt. Tilføjel-
se til vedtægtens § 9 om generalfor-
samlingen.   
Forslaget blev vedtaget. 
 
4) Bestyrelsen  
- om bod. Tilføjelse til ordensregler-
nes §9 - såfremt der inden for samme 
sæson igen sker overtrædelse af for-
eningens ordensregler kan bestyrelsen 
idømme en bod svarende til 3 måne-
ders haveleje.  
Forslaget blev vedtaget. 

5) Bestyrelsen  
- om lejeafgift til Rønhøjgård. Æn-
dring af vedtægtens § 5.2. Havelejen, 
der forfalder kvartalsvis skal være 
tilmeldt PBS til betaling den 1. i beta-
lingsmåneden.   
Forslaget blev vedtaget. 
 
6) Bestyrelsen  
- om ny vedtægt § 14. Alm bestem-
melser. Over for enhver overtrædelse 
af vedtægten har bestyrelsen påtaleret, 
og den er bemyndiget til at tildele 
advarsler og i gentagelsestilfælde bod, 
som svarer til en måneds haveleje. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
7) Bestyrelsen  
- om at det præciseres i ordensregler-
nes § 2, at mobilhomes ikke må stilles 
på foreningens område.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
8. Valg 
a) Næstformand 
Berit Eriksson, have 802, blev valgt 
for 2 år. 
 
b) Kasserer 
Gerd Larsen, have 29, blev valgt for 2 
år. 
 
c - d) Bestyrelsesmedlemmer 
Inge-Lise Jensen, have 171, blev valgt 
for 2 år. 
Carsten Arim, have 654, blev valgt 
for 2 år. 
Leif Poulsen, have 358 blev valgt for 
2 år. 
Peter Hentzen, have 731, blev valgt 
for 1 år. 
Flemming Ziegler, have 227, blev 
valgt for 1 år. 
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e) Suppleanter 
Rikke Olsson, have 350 
Erling Elsgaard, have 157 
Lilly Bøgelund, have 123 
 
f) Kritisk revisor 
Svend Ipsen, have 31, blev genvalgt 
for 2 år. 
 
g) Kritisk revisorsuppleant 
Allan Lund, have 649 blev genvalgt 
for 2 år. 

9. Eventuelt 
Formanden sluttede med at takke for-
samlingen for en god og konstruktiv 
generalforsamling og en særlig tak til 
de afgåede bestyrelsesmedlemmer. 

Fotos: Allan Lund 

Bestyrelsen (før valg) og dirigent Dorte Hesselholt.  
Kirsten Holm på talerstolen. 

Svend Ipsen og Jørgen Kirstein krydsede medlemmer af 

Konstitueringen på næste side drøftes 
og justeres på bestyrelsesmødet i juli 
måned. 
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Formand Annette Nordstrøm Hansen 
Næstformand Berit Eriksson 
Kasserer Gerd Larsen 
Sekretær Peter Hentzen 
 
Forretningsudvalg Annette Nordstrøm Hansen 
 Berit Eriksson 
 Gerd Larsen 
 
Driftsudvalg Dennis Bay 
og tilsyn med legeplads Carsten Arim 
 Flemming Ziegler 
 Erling Elsgaard (bestyrelsessuppelant) 
 
Vurderingsudvalg Peter Hentzen  
 Leif Poulsen 
 Per Larsen (udenfor bestyrelsen) 
 Leif Christiansen (udenfor bestyrelsen) 
 
Salgsudvalg Berit Eriksson  
 Gerd Larsen 
 
Byggeudvalg Leif Poulsen 
 Carsten Arim 
 Berit Eriksson  
 
Vandudvalg Flemming Ziegler 
 Jenø Cservenka  (udenfor bestyrelsen) 
  
Bladudvalg Annette Nordstrøm Hansen 
 Erling Elsgaard (bestyrelsessuppleant)  
 Anna-Grethe Jensen (udenfor bestyrelsen) 
 Joan Andersen (udenfor bestyrelsen) 
 
Hjemmeside Berit Eriksson 
 
Fest- og Inge-Lise Jensen 
Fritidsudvalg Hanne Kornmod (udenfor bestyrelsen) 
 Freddi Pultz (udenfor bestyrelsen) 
 Ole Hansen (udenfor bestyrelsen) 
 
Flagmand Jenø Cservenka (udenfor bestyrelsen) 
  
Kollektiv forsikring Peter Hentzen 
 
Foreningshus Michael Eriksson (udenfor bestyrelsen) 
 
Containergården Leif Andersen (udenfor bestyrelsen) 

Konstituering 
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Ændring af vedtægt og ordensregler 

Vedtægtens § 5 Lejeafgift til Rønhøjgård 
Vedtægtens § 5.2 nuværende ordlyd: Er haveleje eller anden pligtig pengeydelse, 
som påhviler medlemmet forfalden til betaling på en helligdag, en lørdag eller på 
grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalin-
gen anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdage, eller 
når denne hverdag er en lørdag, den følgende hverdag. Medlemmerne skal være 
tilmeldt PBS til opkrævning af haveleje. 
Ændres til: Havelejen, der forfalder kvartalsvis, skal være tilmeldt PBS til beta-
ling den 1. i betalingsmåneden. 
 
Vedtægtens § 9. Generalforsamlingen 
Tilføjelse: Det er muligt at opstille til diverse valg ved fuldmagt. Fuldmagten skal 
være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingens start. 
 
Ny § til vedtægten: §14 Alm . bestemmelser 
Ny § 14.1 Overfor enhver overtrædelse af vedtægten har bestyrelsen påtaleret, og 
den er bemyndiget til at tildele advarsler og i gentagelsestilfælde bod, som svarer 
til en måneds haveleje. En sådan bod vil dog kun kunne idømmes af den samlede 
bestyrelse. 
 
Ordensreglerne § 2. Veje og stier 
§ 2.3 Nuværende ordlyd: Biler og motorcykler er ubetinget henvist til forenin-
gens parkeringspladser. Trailere må kun stilles på parkeringsområder for trailere. 
Køretøjer over totalvægt 3500 kg., campingvogne, camplet, lukkede trailere og 
lignende må ikke stilles på foreningens område. 
Ændres til: Biler og motorcykler er ubetinget henvist til foreningens parkerings-
pladser. Trailere må kun stilles på parkeringsområder for trailere. 
Køretøjer over totalvægt 3500 kg., campingvogne, camplet, mobilhomes, lukkede 
trailere og lignende må ikke stilles på foreningens område. 
 
Ordensreglerne § 9. Alm. bestemmelser 
Tilføjelse: Såfremt der efter betaling af bod inden for samme sæson igen sker 
overtrædelse af foreningens ordensregler, kan bestyrelsen idømme en bod svaren-
de til 3 måneders haveleje. 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 30. marts 2008. 
 
 
Klip siden ud og gem den i Vedtægt og ordensregler. 
 

Udsendt med Rønbladet nr. 130 - maj 2008    



8 

 

 

Vi håber, at der er mange, der vil 

være med til at give foreningens 

område en gang forårs-klargøring. 

Bestyrelsen har en plan klar, så vi håber, der er 

mange, der møder op. Opgaverne går i korthed ud på 

at udbedre vinterens spor, så foreningens arealer bli-

ver sæsonklare. 

Vi mødes i foreningshuset, 

hvor vi fordeler dagens  

arbejde, mens vi drikker en  

kop kaffe og en gl. dansk. 

Vi slutter med en øl eller 

vand i foreningshuset.   

Bestyrelsen 
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Sommerens aktiviteter i fest- og fritidsudvalget 

  
Fodbold 
Træning på søndage kl. 
14.00 fra den 25. maj.  
 
I skoleferien spilles også 
alle onsdage kl. 19.00. 
Første onsdag er den 2. 
juli. 
 
Petanque 

 
 
Træning på tirsdage 
fra den 6. maj kl. 
15.00.  
 

Sidste spilledag er den 19. august. 
 
Loppemarked 
Afholdes på søndagene den 6. og 20. 
juli samt den 
10. august kl. 
10.00 til ca. 
14.00. Der vil 
være salg af  
pølser, vand, øl 
og is samt 21 
spil. 
Den 20. juli er 

mest for børn. 

 
Kondi Banko og Bogmarked 
Finder sted alle onsdage fra den 2. juli 
til 6. august, begge dage inklusive.  

 
 

HUSK, det er 
en oplevelses-
rig tur for hele 
familien. 

Skt. Hansaften 
Mandag den 23. 
juni afholdes Skt. 
Hans fest med 
bål. Der vil som 
sædvanlig blive 
solgt lotteri, is, 
vand og øl.  
Arrangementet starter kl. 19.30, og 
bålet tændes kl. 21.00 
 
Sommerfest 
Afholdes lørdag den 26. juli i Laden fra 
kl. 18.00 - 24.00. 
Der er plads til max 100 personer i La-
den, så det går efter først til mølle-
princippet. 

Billetsalg 
Søndag den 29. juni kl. 10.00 - 12.00 
og onsdag den 2. juli kl. 17.00 - 19.00. 
 
Plejehjemsbesøg 
Rønhøjgård inviterer nogle af Tofteha-
vens beboere på besøg onsdag den 13. 
august. 
 

Møde for alle i foreningshuset 
Den 23. maj holder fest- og fritidsud-
valget åbent hus kl. 17.00 - 19.00. 
Mød op og giv dit tilsagn om en hjæl-
pende hånd eller kom med gode ideer 
til fremtidige aktiviteter. 
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Indlæg 

Vinterbeskæring sæson 2007 - 2008 
i Sommerbyen Rønhøjgård 
 
I weekenderne den 2. - 3. februar og 
9. - 10. februar blev der foretaget vin-
terbeskæring i Rønhøjgård. 
 
Området, hvor beskæringen/
fældningen fandt sted, var Rønhøj-
gårds Allé.  
Der var tale om et område på ca. 800 
m, så der var noget at gå i gang med. 

Til vores store glæde var fremmødet 
af medlemmer på de fire arbejdsdage 
105 personer, fordelt på 26 og 23 den 
første weekend og 30 og 26 den an-
den weekend.  
 
Dette fandt vi i initiativgruppen (Leif, 
Rolf, Ib og undertegnede) særdeles 
flot og dejligt positivt. 
 
Der blev brugt ca. 365 dame- og man-
powertimer på disse fire dage på be-

skæring.  
 
Hvis man skulle bruge det til tanke-

eksperiment, at det var et gartnerteam, 
der skulle have udført dette arbejde til 
ca. kr. 400,- i timen, har vi i forenin-
gen sparet ca. kr. 146.000,-. 
 
Ovenstående postulat er naturligvis 
udokumenteret, men der er ingen tvivl 
om, at der er utrolig mange penge at 
spare for foreningen ved frivilligt 
arbejde. Samtidig har det frivillige 
arbejde, for os at se, et socialt sigte, 
hvor vi lærer hinanden bedre at kende 
på en positiv måde, og har det rart 
sammen. 
 
Udgifterne for de fire dage - til mate-
rialer, fortæring m.m.) er på ca. kr. 6 - 
7.000,- , så som man kan se, har vi 
ikke ”festet” besparelsen op. 
 
TAK til alle de fremmødte frivillige. 
Det var en god oplevelse at arbejde og 
være sammen med jer. 
 
Godt forår. 
 
På gruppens vegne 
Kjeld Kornmod, have 720 
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Rønhøjgård har nok en af de bedste 
affaldsordninger, nogen kolonihave 
kan præstere - takket være fremsyne-
de bestyrelser.  Men sådan har det 
ikke altid været. 
 
Fra haveforeningens start i 1969 blev 
der opsat 2 containere til haveaffald. 
Gamle cykler, møbler og lignende 
måtte folk selv skaffe sig af med på 
anden vis. En container blev stillet 
ved Brombær Allé og en ved Hindbær 
Allé ud til marken.  
Til køkkenaffaldet blev der etableret 
en ordning, hvor poserne blev hentet 
ved havelågen.   
 
Hvis man læser gamle Rønblade, kan 
man se, at op gennem 70 og 80erne er 
der ikke et blad, hvor der ikke er ind-
læg om, at det er forbudt at henstille 
noget som helst ved siden af contai-
nerne, da man kun havde afsat et be-
stemt beløb til et vis antal tømninger. 
Men tit var der smidt så meget ved 
siden af, at der måtte rekvireres ekstra 
kørsler for at få ryddet op, da det jo 
ikke var sjovt for dem, der boede ved 
containerne. 
På hver eneste generalforsamling blev 
der advaret mod forhøjet haveleje, 
hvis det ikke stoppede, men der var 
åbenbart en gruppe medlemmer, der 
var ligeglade, de smed det bare ud om 
natten. 
 
Ved en samtale jeg har haft med en 
kolonist, der har været med fra star-
ten, berettede han: Jeg blev en dag 
uvenner med min nabo, fordi jeg øn-
skede ham tillykke med sine nye ha-

vemøbler, hvorpå han takkede og 
spurgte, hvorfra jeg vidste, at han 
havde fået nye møbler. Jeg svarede, at 
jeg havde set hans gamle møbler ligge 
og flyde ved siden af containeren.  
Han blev sur over, at jeg blandede 
mig i hans affaldsproblem, men jeg 
blev sur over, at han var årsag til, at 
jeg skulle betale mere i haveleje. Ven-
skabet blev aldrig godt igen i de næ-
sten 20 år, vi var naboer.   
 
I begyndelsen af 80erne var vel-
standsbølgen også skyllet ind over 
kolonihavefolket, og man begyndte at 
rive ned, bygge til og skifte møbler og 
lign. ud. Dette medførte, at man skul-
le bortskaffe det gamle udslidte. Den-
gang var der ikke noget, der hed gen-
brugsstation, så haveaffaldscontainer-
ne blev hurtigt fyld med møbler og 
byggeaffald - både i og ved siden af. 
 
På generalforsamlingen i 1981 blev 
det for første gang diskuteret at købe 
egne containere og etablere en contai-
nerplads imellem Kirsebær Allé og 
Morbær Allé, men dette kunne man 
ikke blive enige om. Det gik jo meget 
godt, og det kostede jo.  Ja tak, det gik 
kun ”meget godt ” fordi der var en 
gruppe frivillige, der gik og ryddede 
op efter andre. 
 
I 1986 sker der en generel lukning af 
lossepladser i København, så man 
opstiller flaskecontainere ved contai-
nergårdene på Brombær Allé og 
Hindbær Allé, samt giver tilladelse til 
at henstille jern og metal i container-
gårdene. 

Containergården - et historisk tilbageblik 
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I løbet af sommeren 1987 bryder sy-
stemet sammen, selvom der har været 
mange flittige hænder, der har hjulpet. 
Men lige så hurtigt, man fjernede af-
faldet, lige så hurtigt blev det fyldt op.  
 
En ny containergård ser dagens lys 
I foråret 1988 begynder bestyrelsen at 
tænke i nye baner med en lukket con-
tainergård, som etableres ved Rønhøj-
gårds Allé, der har åbent hver søndag 
og passes af 2 personer. Her opstilles 
2 containere, én til jern og hårde hvi-
devarer og én til trærødder samt flise-
brud. 
 
Den gamle containerplads ved Brom-
bær Allé bliver nu modtagerplads for 
møbler og lignende, og har åbent før-
ste søndag i måneden. Alt fungerer nu 
godt, og det hjælper også, at Ballerup 
kommune åbner Genbrugspladsen på 
Energivej. 
 
I 1992 udvider man modtagerpladsen 
på Rønhøjgårds Allé. Den kan nu 
også modtage gamle møbler og lig-
nende, samt give mulighed for at 
modtage køkkenaffald. 
 
Nu lukker man stationært den lille 
containergård på Brombær Allé og 
Hindbær Allé. 
 
På generalforsamlingen i 1993 med-
deles det, at man desværre ikke mere 
modtager hårde hvidevarer, da udgif-
terne er stærkt stigende, og man er nu 
kommet op på 60 tons. 
I 1996 opstilles der endnu en contai-
ner til småt brandbart på ikke over en 
meter. Så nu er der 4 containere, næ-
sten som vi kender det i dag. Men der 
er strenge ordre om at sortere affaldet. 

Bestyrelsen kommer på overarbejde 
Alt fungerer godt, men den 6. maj 
1999 eksploderer det, da arbejdstilsy-
net uden nogen form for varsel til 
bestyrelsen stopper skraldemændene i 
at indsamle dagrenovation ved have-
lågen. Bestyrelsen blev informeret 
om, at afdeling A er afhentet, men 
afdeling B mangler. 
 
Årsagen til denne drastiske beslutning 
skyldes, at stierne er grusbelagte, og 
arbejdstilsynet kræver fast køreunder-
lag, så skraldemændene ikke får 
unødvendige slidskader. 
 
I den akutte situation var bestyrelsen 
nødsaget til med egen indsats at sikre 
indsamlingen i afdeling B med hjælp 
fra Højvænge, der mod betaling stille-
de traktor med fører og vogn til rådig-
hed. 
 
Langsigtet forsøgte bestyrelsen at 
finde hjælpere til resten af sæsonen 
blandt foreningens medlemmer, så 
den bestående ordning med indsam-
lingen kunne fortsætte på parcellerne. 
Hurtigt måtte det konstaters, at den 
nødvendige hjælp blandt medlemmer-
ne ikke kunne findes. Derefter var 
bestyrelsen nødsaget til at udsende en 
medlemsinformation. 
 
Bestyrelsen drøftede flere løsnings-
modeller:  
1. Indsamling ved hjælp af frivillige 
 medlemmer 
2. Medlemmerne afleverer selv deres 
 sække på parkeringspladsen 
3. Indkøb af minicontainere til samt
 lige parceller 
 
Sæsonen var turbulent, for hele tiden 
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var bestyrelsen nødsaget til at justere/
ændre placering af lejede containere, 
samt senere aflåse disse, da nogle 
medlemmer smed kasserede møbler i 
containeren til dagrenovationen. 
 
Man måtte ændre størrelse på contai-
nerne, for der var ingen erfaring med, 
hvor meget affaldet fyldte. Senere 
blev man nødsaget til at købe en stor 
container, da lejeudgifterne ellers blev 
for store.  
 
Containergården i dag 
Siden 1999 har der været ro omkring 
containergården. Det kan skyldes en 
fremsynet bestyrelse, der forudså, at 
der var en begyndende miljøbevidst-
hed hos befolkningen om at sortere 
affald som noget naturligt, og det er 
netop, hvad vores gode containergård 
i dag giver mulighed for. 
 
Ved en samtale med ansvarshavende 
for containergården, Leif Andersen, 
udtrykker han tilfredshed med den 
måde, containergården fungerer på. 
I begyndelsen var der lidt surhed 
over, at haveejerne selv skulle komme 
med deres køkkenaffald, men det er 
der slet ikke mere. Nu, hvor folk alli-
gevel kommer ca. en gang om ugen, 
får de samtidig en kærkommen lejlig-
hed til at tage andet affald med, som 
ellers ville ligge og flyde i haverne. 
 
Det giver også mulighed for at hilse 
på andre medlemmer, man møder på 
stierne og i containergården. 
 
Der er i alt 8 personer tilknyttet con-
tainergården, som er på arbejde 2 af 
gangen, hvor de er behjælpelige, hvis 
nogle af de ældre ikke lige kan nå op i 

containerne. Mandskabet holder også 
et vågent øje med, at der ikke bliver 
smidt noget i, som ikke må være der. 
 
Leif Andersen er dog træt af de ca. 
5%, der ikke kan finde ud af systemet 
med, hvad der skal i de forskellige 
containere, samt at der ikke må afle-
veres noget, der er over 1 meter. 
 
Vi har været ude for, at chaufføren, 
der har hentet småt brandbart, har 
opdaget (da han jo sidder højt oppe), 
at der var lange metalrør i containe-
ren. Han kørte tilbage med hele læsset 
og bad os fjerne ulovlighederne. Dette 
udløste en bøde på 2000 kr. samt 2 
gange ekstra kørsel á 750 kr. 
 
Det er helt utroligt, hvad der smides 
væk i dag, og selv om genbrugsplad-
serne i Ballerup og Smørum har åbent 
alle ugens dage, er vi oppe på over 
100 tons om året. 
 
Erling Elsgaard /bladudvalget 
 

Besøg i præmiehaverne 
finder sted søndag den 
17. august.  
Vi mødes ved fore-
ningshuset kl. 13.00.  
 

Efter rundvisningen vil foreningen 
være vært med en kop kaffe i fore-
ningshuset. 
 
Alle er velkommen. 
 

Bestyrelsen 

Havevandring 



14 

  

119,95 
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SLAGTER KIRDAL 
 

Hedegårdens Butikscenter 
Hedeparken 9 
2750 Ballerup 

 

Tlf. og fax: 
44 25 30 50 

 

Mad ud af huset: 
 

Kantinelevering  

Festbuffet 

Gallabuffet 

Ostebord 

Frokostanretning 
 

Leveres lige til døren! 

Vi har alt til grillen 
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Hvis du vil 
vide, hvor højt 
et træ er, skal 
du bare holde 
en pind, der 
skal være nøj-
agtig 1 meter 
lang, lodret en 
dag solen skin-
ner. 
 
Hvis pindens 
skygge for ek-
sempel er 30 

cm lang, så ved du altså, at 1 meter 
giver en skygge, der er 30 cm. 
 
Så nu skal du bare finde ud af, hvor 
mange gange 30 cm kan måles op i 
træets skygge, så har du træets højde. 
 
 
 
 

Hvor højt er træet? 
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Vurdering af haver 
Ved vurdering af huse på sokkelsten 
skal rottesikringen 
afmonteres 1 meter på 
hver side af huset, og 
2 sider af udhus. Alle 
trægulve skal være 
synlige, dvs. tæpper 
skal kunne fjernes. 
Tid aftales med Peter 
Henzen på 24 66 56 50. Vurdering 
koster 1.200,- kr. og gælder kun 1 
år. 
 
 

Tingbogsattest v. vurdering/salg 
Sælger medbringer tingbogsattest 
eller attest på, at der ikke er lån i 
huset. Tingbogsattesten kan bestilles 
skriftligt ved at sende 175,- kr. i 
check til: 
 

Tinglysningskontoret 
Retten i Glostrup 
Stationsparken 27 
2600 Glostrup 
Tlf. 43 23 14 00 
 

Husk at oplyse Matr. Nr. Ågerup 
by, Pederstrup 1f og 2 a, have nr. og 
navn, samt afsenderadresse. 
 
Er der ikke oprettet folie, er attesten 
gratis, og checken bliver returneret. 
 
 

Havesalg 
skal foregå på kontoret. Tid aftales 
med næstformand Berit Eriksson på 
31 26 54 05. 
 
Indmeldelsesgebyr: 700,- kr. Køber 
skal forinden aflevere attest fra fol-
keregisteret om bopæl. 

Vurdering, salg og byggeri 

Byggesager 
Skal du bygge nyt eller bygge om? 
Du skal ansøge om en byggetilladelse. 
Det foregår ved, at du laver en tegning  
over det, du vil bygge/bygge om. 
Du skal aflevere 2 sæt tegninger i stør-
relsesforholdet 1:100 med alle mål ind-
tegnet af det planlagte og det 
eksisterende byggeri. 
Det nemmeste er ofte at tegne 
ændringerne ind på den eksi-
sterende tegning over huset. 
Har du ingen tegning, kan du få en kopi 
på kontoret. 
Når du har tegnet, hvad du vil bygge/
bygge om, skal  du kontakte byggeud-
valget for at få startet en byggesag. Du 
må ikke påbegynde byggeriet, inden 
du har modtaget byggetilladelse. 
Skal du have hjælp til tegningerne, ko-
ster det 250,- kr. 
Ved byggesager kontaktes Leif Poulsen, 
have 358, tlf. 26 60 08 79. 
 
 

Brændeovn/skorsten 
Ønsker du at opsætte en brændeovn, 
kræver det, at du indtegner skorstenens/
brændeovnens place-
ring på en tegning over 
huset for at få startet en 
byggesag. Skorsten og 
brændeovn skal efter 
opsætning tilmeldes 
Skorstensfejermester 
Niels Jørn Zepernick 
Ellekær 7 
2730 Herlev 
tlf. 44 92 64 03. 
Skorstensattesten skal afleveres til for-
eningen efter syn og godkendelse. 
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Kørsel med bil på stierne forbudt 
Udover at det ødelægger stierne, er 
der også risiko for, at de dræn, der er 

lagt under stierne, 
beskadiges eller 
helt ødelægges. 
Derfor: 
Brug trillebøren. 

 
Vandforbruget 
måned 2007 2008 
Januar 136 m3 236 m3 
Februar 31 m3 231 m3 
Marts 624 m3 359 m3 
Total 791 m3 826 m3 
 
Leje af foreningshuset 
Huset kan lejes ved henvendelse til 
Michael Eriksson, Kirsebær Allé 2, 
på tlf. 31 26 54 06. 
Prisen er 500,- kr., (dag 2 halv pris) 
samt 200,- kr. i depositum. 
Der er service til 26 personer. 

at meddele adresseændring! 
Ifølge foreningens vedtægt § 3.2. skal 
flytning af fast bopæl meddeles 
skriftligt til kassereren senest 2 uger 
efter flytningen. Såfremt dette ikke 
overholdes, vil der blive givet en bod 
svarende til 1 måneds haveleje. 
 
HUSK også at give besked om nyt 
telefonnummer, så bestyrelsen i akut-
te tilfælde kan give en besked, fx ved 
vandudslip, indbrud eller andet. 

Kollektiv kolonihavehusforsikring 
hos Codan 
Forsikringen omfatter: 
Bygningsbrand 
Bygningskasko 
Glas og kumme 
Privat indbosum op til kr. 167.000,- 
Årlig præmie for 2008: Kr. 990,90 
 
Information og tilmelding 
Al henvendelse vedr. kollektiv forsik-
ring skal ske til Peter Hentzen på 24 66 
56 50. 
 
Anmeldelse af skader  
skal ske direkte til Codan Skadeservice 
på tlf. 33 55 55 55. 
 
Åbningstider i containergården 
1. april - 19. oktober 
Søndage fra kl. 10.00 - 12.00 
Onsdage fra kl. 17.00 - 19.00 
Dog ikke onsdage i oktober 
 
Sortering af affald 
Se venligst opslagene ved foreningshu-
set, ved indgangen til afdeling B og 
ved containergården. 
 
RØN-BLADET 
Bladet udsendes i februar/marts, maj 
og september. 
 
Sidste frist for aflevering 
af indlæg til næste blad 
er den 7. august 2008.  
 
Ved aflevering efter den-
ne dato bliver stoffet 
gemt til senere udgivelse. 

Værd at vide 
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Returneres ved varig adresseændring 
 
Afsender: 
Annette Nordstrøm Hansen 
Tagensvej 35, 3. tv. 
2200 København N 

RØN-BLADET 
Sommerbyen Rønhøjgård 
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup 
�44 65 23 77 
 

Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a 
 

Bestyrelse have nr. 
Formand Annette Nordstrøm Hansen 230 
Tagensvej 35, 3. tv. 2200 København N 
�26 24 71 04 
 

Næstformand Berit Eriksson 802 
Skottegården 75, st. th. 
�31 26 54 05 
 

Kasserer Gerd Larsen 29 
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv. 2740 Skovlunde 
�44 91 77 65 - 25 33 72 90 
 

Sekretær Peter Hentzen 731 
Schackgade 3, 3. 1365 København K 
�33 11 28 82 - 24 66 56 50 
 

Dennis Bay 131 
Rendebæksvej 1, 2765 Smørum 
�20 64 27 21 
 

Inge-Lise Jensen 171 
Måløv Hovedgade 58 A, 1. th. 2760 Måløv 
�25 65 62 89 
 

Carsten Arim 654 
Ringtoften 161, 1. tv. 2740 Skovlunde 
�25 79 43 08 
 

Leif Poulsen 358 
Langagervej 60, 2500 Valby 
�36 16 06 04 - 26 60 08 79 
 

Flemming Ziegler 227 
Bybuen 11, st. th. 2740 Skovlunde 
�41 40 23 01 

 
Kontortider 

1. april til 31. august 
Hver tirsdag kl. 18.30 - 19.30 

I september og oktober 1. søndag i hver  
måned kl. 10.00 - 11.00 

 

 November, december, januar, februar og 
marts ingen kontortid, 

men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk. 
 

Ansvarshavende: Annette Nordstrøm Hansen 
Opsætning: Anna-Grethe Jensen 

 

    

Rønhøjgård er medlem af  
Kreds 8 v/Kirsten Holm 

Næstvedgade 28, 1. tv. 2100 Kbh. Ø 
�35381621 - 27201621  


