34. årgang

marts 2009

Nr. 132

Ordinær generalforsamling
Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00 (husk sommertid)
på Baltoppen, Baltorpvej 20
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget
7. Valg

8.

a) Formand for 2 år
Annette Nordstrøm Hansen have 230

modtager ikke genvalg

b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Peter Hentzen
have 731
Dennis Bay
have 131
Flemming Ziegler
have 227

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg

c) 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Rikke Olesen
have 350
Erling Elsgaard
have 157
Lilly Bøgelund
have 123

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg

d) 1 kritisk revisor for 2 år
Jørgen Kirstein

have 822

modtager genvalg

e) 1 kritisk revisorsuppleant for 2 år
Poul Andersen
have 153

modtager genvalg

Eventuelt
Husk at medbringe vedtægt og ordensregler

Bestyrelsens beretning 2008
Efter en travl og god 39. sæson er det tid
til at se lidt tilbage på året der gik.
På sidste års generalforsamling blev
bestyrelsen næsten skiftet ud – der var
nyvalg til seks af de ni bestyrelsespladser. Det gav en lidt turbulent start - men
heldigvis har vi kunnet trække på de
mange erfarne kræfter i vores forening.
Tidligere bestyrelsesmedlemmer og
andre aktive folk har på forskellig vis
hjulpet til, så den nye bestyrelse er kommet godt i gang med arbejdet. Posterne
blev hurtigt fordelt, og så var det bare i
gang med de mange opgaver, som bestyrelsen skal løse i løbet af en sæson. For
flere af de nye medlemmer har det været
lidt af en overraskelse, at arbejdet er så
omfattende. Heldigvis har samarbejdet
været rigtig godt - og møderne konstruktive og hyggelige.
Ikke alle opgaver er blevet løst helt på
samme måde som andre år - men det er
måske heller ikke så ringe, at posen en
gang imellem bliver rystet. ”Plejer” har i
år været et næsten ukendt begreb i bestyrelsens arbejde. En stor del af bestyrelsen har valgt at genopstille - så det
kan forhåbentligt give en god kontinuitet
i arbejdet i det kommende år.
Havesalg
I januar 2008 trådte Kolonihaveforbundets nye vurderingsregler i kraft. En del
havde udskudt salg af deres haver i håb
om, at de nye regler ville betyde, at man
kunne få lidt mere for sit hus. Det gav et
meget travlt forår til det helt nye vurderingsudvalg, der efter et kortere kursus i
kredsregi blev kastet ud i arbejdet. Der

er i 2008 gennemført 56 vurderinger, og
der er foretaget 45 salg. Det har været
glædeligt at se, at de nye vurderingsregler fungerer godt - og vi har en oplevelse
af, at langt de fleste huse nu faktisk sælges til vurderingsprisen.
Vurderingsudvalget har ligget stille i de
sidste par måneder – men starter op igen
i marts. Der er allerede en del huse, der
venter på en vurdering – så meget tyder
på, at der også vil være godt gang i hussalget i 2009.
Driftsudvalget
At være medlem af driftsudvalget kan
desværre til tider være en lidt blandet
oplevelse. Udvalget skal på deres ture
rundt i foreningen efterse, at de ordensregler, der er vedtaget på generalforsamlingen, overholdes.
De fleste steder er der heldigvis en vis
forståelse for de påtaler, der gives for
ukrudt på stier og for høje hække, men
vi har desværre også oplevet, at udvalgets medlemmer mødes af mistro og
ukvemsord. Det er selvfølgelig ikke
acceptabelt, og skal vi bevare vores flotte haveforening, kræver det, at vi i fællesskab tager ansvar for de vedtagne
regler.
Har man fx fået en ny nabo, kan det
være en god ide at tage en snak om hækkens højde, regler for græsslåning og
pasningen af de grønne områder uden
for haverne.
Socialdag og vinterbeskæring
Efter et par års pause genoptog vi i 2008
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traditionen med vinterbeskæring. De to
arbejdsweekender blev brugt på Rønhøjgårds Allé. Humøret var højt, og trods
det kolde vejr blev der knoklet igennem.
Træer blev fældet, buske beskåret og
ukrudt fjernet.

Bestyrelsen/formanden holder også
weekend og vil ikke hver weekend forstyrres i sin nattesøvn. Bliver larmen/
musikken uudholdelig, må man kontakte
politiet.
Det samme gælder overtrædelser af de
regler, der gælder for brugen af motoriserede og el-drevne haveredskaber - her
skal der også klages skriftligt i kontortiden.

En stor tak til de mange medlemmer
som havde valgt at møde frem. Succesen
blev gentaget den sidste weekend i januar i år - denne gang gjaldt det fællesarealerne omkring fodboldbanen, der
trængte til en kærlig hånd.

Kørsel på stierne
Og så til et problem, som dukker op igen
og igen - kørsel på vores stier. Sidste år
brugte vi rigtig mange penge på at etablere og reparere dræn for at komme af
med vores regnvand, men det kan desværre være spildte penge, hvis den udbredte kørsel på stierne fortsætter. Flere
steder har vi etableret spærringer for at
forhindre gennemkørsel, men vi har i år
oplevet at problemerne tager til.

Socialdag
Lørdag den 17. maj havde bestyrelsen
indkaldt til socialdag. Heldigvis var
fremmødet en del større end sidste år så der blev vasket bænke og skilte, malet sten, fældet syge træer på fællesarealerne og indsamlet affald.
Socialdag i 2009 bliver lørdag den 16.
maj - og vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Det er faktisk en rigtig
hyggelig dag og en god start på sæsonen.

Resultatet kan tydeligt ses - mange stier
og kantsten er ødelagt. På Solbær Allé
var ødelæggelserne på en af stierne så
alvorlige, at en haveejer for egne regning har måttet reetablere stien og lægge
nye sten. Desværre er det sjældent, vi
med sikkerhed ved, hvem der står bag
skaderne på stierne.

Støj og musik
Bestyrelsen modtager i stigende grad
henvendelser fra medlemmer, der klager
over støj og musik fra nabohaver. Det
fremgår tydeligt af vores ordensregler,
at ”medlemmerne er pligtige til at vise
størst mulig hensyn til andre medlemmer, og al unødig støj er forbudt”.

En del kørsel sker i forbindelse med
nybyggeri – og bestyrelsen har udarbejdet nogle nye retningslinier for kørsel i
forbindelse med byggeri. De udleveres i
forbindelse med alle byggesager.

Bestyrelsen bliver især i weekenderne
kontaktet om støjgener. Vi har naturligvis forståelse for, at det kan være meget
irriterende at få ødelagt hyggelige stunder i haven og eventuelt også sin nattesøvn af larm, men klager over larm og
musik skal ske skriftligt i kontortiden.

Vandforbrug
År 2006
15.842 m3
År 2007
12.537 m3
År 2008
15.460 m3
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Årets mange andre sociale aktiviteter
Igen i år har der været rigtig mange gode aktiviteter i Rønhøjgård. Størst tilslutning er der til kondi banko. Det er en
ren fornøjelse onsdag eftermiddage at se
den store aktivitet omkring foreningshuset og rundt på stierne. Tydeligvis en
aktivitet, der appellerer til både børn,
unge og voksne.
Børneturen var i år erstatter med en tryllekunstner, der ved loppemarkedet gav
fin underholdning til foreningens mindste medlemmer.
Sankt Hans bød på blæsevejr, men efter
lidt tøven fik vi alligevel gang i bålet og
den flotte midsommervise. Sommerfesten blev i år afholdt i Laden – og her
var fuldt hus. En dejlig aften med god
mad og dans.
Men de mange aktiviteter kommer ikke
af sig selv - der ligger mange timers
arbejde bag. Bestyrelsen vil gerne takke
festudvalget for deres arbejde og store
engagement - vi glæder os til samarbejdet i den kommende sæson, hvor forberedelserne til jubilæumsfestlighederne
allerede er godt i gang.
Egon skal i år have en ganske særlig tak
- for 35. år i træk har han stået for fodboldtræningen i foreningen. Det er virkelig imponerende - og har i årernes løb
været til stor glæde for rigtig mange
børn og unge i foreningen.
Egon har valgt at stoppe som fodboldtræner. Foreningen og foreningens børn
har derfor brug for en ny træner - er det
dig?

skiver i Laden. Fremmødet var ikke
imponerende - udover bestyrelsen var
omkring 20 haver mødt frem. Bestyrelsen må overveje, om vi har fået orienteret godt nok om arrangementet - eller
om fremmødet er et udtryk for, at tiden
er løbet fra den type arrangementer.
Præmiehaver og havevandring
Havevandringen i år bød på mange forskellige typer haver - fra en japanskinspireret have med små søer til haver
med masser af danske sommerblomster
og frugttræer. Det er altid en oplevelse
at få lov til at besøge de mange flotte
haver, som medlemmer og havekonsulent har udvalgt som præmiehaver.
Præmiemodtagerne blev fejret på Skævinge Kro lørdag den 18. oktober - her
var både god mad, tale af Kolonihaveforbundets formand, Preben Jacobsen,
og mulighed for at få rørt benene til den
gode musik.
Nyt om forsikring
Codan har ønsket at ændre i den aftale,
vi har med dem, omkring forsikring af
vores kolonihavehuse.
Det medfører, at den kollektive forsikring mellem Rønhøjgård og Codan Forsikring er ophørt pr. 1. januar 2009, men
foreningen har forsat en aftale med Codan; præmien og dækningen forsætter,
og der er nu mulighed for at vælge flere
dækninger end hidtil.
Alt det administrative er derfor ikke
længere en del af bestyrelsens arbejde,
da dette fremover klares direkte fra Codan. Læs evt. mere andet sted i Rønbladet eller på vores hjemmeside.

Året blev afsluttet med gløgg og æble4

Der er på nuværende tidspunkt ca. 130
medlemmer, som har tegnet en Codan
forsikring.

føring og rykkere - så vi opfordrer til, at
de sidste får tilmeldt sig nu. Så vi slipper for at skrive brev og udstede bod.

Regnskab
Vi kommer – som det fremgår af regnskabet - i år ud med et pænt overskud.
Det betyder, at vi trods de mange projekter, som bestyrelsen foreslår igangsat
i 2009, ikke får behov for en stigning i
havelejen i 2009.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Annette Nordstrøm Hansen har af arbejdsmæssige årsager, efter 2 år som
formand, valgt at stoppe. Det betyder, at
der skal vælges en ny formand.
Peter Hentzen, der indtrådte i bestyrelsen på sidste generalforsamling, har på
opfordring af bestyrelsen valgt at opstille som kandidat til formandsposten.

Vi har i år benyttet samme bogføringsfirma som sidste år, det er en god og
rimelig løsning og letter lidt på arbejdsbyrden for foreningens kasserer.

Flemming Ziegler ønsker ikke at genopstille - så det betyder, at der på generalforsamlingen skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Er du interesseret, er du meget velkommen til at ringe
til Annette og høre mere om indholdet i
bestyrelsesarbejdet.

Men vi har et hjertesuk. Vi besluttede på
generalforsamlingen i 2007, at alle skal
betale haveleje via PBS, men der er stadig ca. 25 haveejere, som ikke har tilmeldt sig. Det giver os en masse ekstraarbejde som kontrol af betalinger, bog-

Nogle af Toftehavens beboere på besøg en flot solskinsdag i august 2008.
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Regnskab 2008
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Forslag
Forslag 1
Der nedsættes en arbejdsgruppe med
henblik på at fremsætte forslag vedr.
kloakering på næste års generalforsamling.
Arbejdsgruppen skal undersøge omkostningerne vedr. kloakering, mulige finansieringsmåder samt Ballerup Kommunens planer for kloakering. Samtidig
skal arbejdsgruppen holde sig orienteret
om arbejdet i Kolonihaveforbundets
spildevandsudvalg.
Arbejdsgruppen skal bestå af 2 repræsentanter fra bestyrelsen samt 2-3 medlemmer udenfor bestyrelsen valgt på
generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag 2
Rygning er forbudt i foreningshuset.
Ved private fester kan der ryges i gårdrummet.
Begrundelse:
Flere har følt sig generet af rygning ved
diverse aktiviteter i foreningshuset. Et
forbud bringer forholdene i overensstemmelse med de vilkår, der gælder i
andre offentligt tilgængelige rum.

denne ordning kommer til at gælde hele
bestyrelsen. Det vil betyde en yderligere
udgift på ca. 10.000 kr. om året, hvis
alle ønsker en opkobling.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag 4
Der bygges et nyt foreningshus.
Begrundelse:
Igennem de sidste par år har det ifølge
min opfattelse vist sig, at foreningshuset
er blevet for lille.
Samtidig må vi konstatere, at husets
alder er 35 år, og det vil fremover blive
uforholdsmæssigt dyrt at vedligeholde.
Da foreningen har en rimelig økonomi,
tror jeg, at tidspunktet er inde til at bygge et nyt foreningshus.
Det kunne være beliggende ved Containergården og med en stor terrasse, der
kunne anvendes til fx Sct. Hans, sommerfester og lign.
Hestholms nye store flotte foreningshus
har ifølge oplysninger fra Hestholms
formand kostet ca. 2 mio. kr.. Forslaget
vil ikke påvirke budgettet væsentligt i
2009, idet de reelle byggeudgifter først
vil skulle finansieres i 2010.
Forslagsstiller: Kim Locht, Have 268

Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag 5
Det etableres 40 km fartdæmpning i afd.
B med bump på Rønhøjgårds Allé og
Morbær Allé.
Der etableres 9 bump, som hver især
fastgøres på den nuværende vejbelægning med skruer, hvoraf de 8 bliver fordelt på Rønhøjgårds Allé og et på Mor-

Forslag 3
Bestyrelsens interne kommunikation og
kommunikation med medlemmerne foregår i stigende omfang via mail. Formand, næstformand og kasserer får udgifterne til en internetopkobling i haven
dækket af foreningen. Vi foreslår, at
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bær Allé – det sidste som forsøg, idet
bumpet evt. kan fjernes igen.
Hvert bump er forsynet med reflektorer,
således at de kan ses i mørke, når de
oplyses af lygter.
Der lægges en stor sten i hver side i rabatten ud for hvert bump. De eksisterende sten på vejen anvendes så vidt muligt.
Indhentet tilbud på kr.100.000. En nærmere beskrivelse af det skriftlige tilbud
med tegninger kan ses på foreningens
hjemmeside www.ronhojgaard.dk
Begrundelse:
Der er indkommet flere klager fra haveejere i dette område om, at der køres
meget stærkt i området, og at det er bekymrende, da der er kommet mange
småbørnsfamilier i haveforeningen.
Begrundelsen for et bump netop på
Morbær Allé er, at der også her er observeret høj fart.
Stenene ved hvert bump lægges så det
vanskeliggør, at man kan køre ved siden
af bumpene, og derved sætte farten op.

Begrundelse: Vi er mange som har meget svært ved at nå at klippe græs i hverdagen, det er derfor lige lidt nok at kunne klippe græs til kl. 13 om lørdagen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag 7
Der lægges ca. 2 cm. perlesten på samtlige stier i foreningen. I 2009 i afdeling
B og i 2010 i afdeling A.
Begrundelse: Igennem længere tid har
bestyrelsen fået henvendelser vedr.
manglende belægning på stierne. Arbejdet udføres af et entreprenørfirma og
forventes igangsat i foråret. Indhentet
tilbud på kr. 110.000 pr. år.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag 6
Ændring af ordensregler § 2, stk. 8.2:
Anvendelse af motoriserede og eldrevne haveredskaber (dog ikke elklippere) er ikke tilladt efter kl. 20.00 på
hverdage og fra lørdag kl. 13.00 til mandag kl. 08.00 samt på alle helligdage, i
perioden 1. maj til 31. august. Ændres
til: Anvendelse af motoriserede og eldrevne haveredskaber (dog ikke elklippere) er ikke tilladt efter kl. 20.00 på
hverdage og fra lørdag kl. 14.00 til mandag kl. 08.00 samt på alle helligdage, i
perioden 1. maj til 31. august.
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Sommerbyen RØNHØJGÅRD
Forretningsorden for generalforsamling
1.

Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent.

2.

Der vælges et stemmeudvalg bestående af 3 medlemmer.

3.

Efter forelæggelsen af bestyrelsens beretning ved formanden, overlades den
skriftlige og mundtlige beretning til debat for forsamlingen.
Formanden afslutter debatten.

4.

Medlemmer, der ønsker ordet til beretningen, afleverer en seddel med navn og
havenummer til dirigenten, hvorefter adgang til talerstolen tildeles i den rækkefølge, hvori de er indtegnet.

5.

Regnskabet forelægges af kassereren.
Kassereren afslutter debatten.

6.

Budgettet forelægges af kassereren.
Kassereren afslutter debatten.

7.

Generalforsamlingen kan behandle beretning, regnskab og budget under et, men
skal til afstemning for hvert af punkterne.

8.

Indkomne forslag oplæses af dirigenten og kommenteres af forslagsstilleren.

9.

Ændringsforsalg til indkomne forslag sættes til afstemning.
Det mest vidtrækkende kommer til afstemning først.

Valg af bestyrelsen
10. Er der flere kandidater, end der skal bruges, stemmes der om alle, både afgående,
der modtager genvalg, og nye kandidater til bestyrelsen.
Hvis nogle skal vælges for 2 år og andre for kun et år, er stemmetallet afgørende.
Den/de kandidater med de højeste stemmetal er valgt for 2 år.
11. For at stemmesedlen kan betragtes som gyldig, skal der stemmes på det antal
kandidater, som skal bruges.
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Besøg af forbundsformanden
Mandag den 11. august 2008 havde
Kreds 8 inviteret Kolonihaveforbundets
nye formand, Preben Jacobsen, til møde
i Laden.
Ca. 100 mennesker fra de tre foreninger
i kredsen var mødt op for at diskutere,
hvordan fremtidens kolonihaver skal se
ud.
Efter et oplæg fra Preben kom der gang i
diskussionen. Især var der mange
spørgsmål til forbundets holdning til
kloakering, og også de nye vurderingsregler blev drøftet.

tegn ved, om Kolonihaveforbundet overhovedet er en demokratisk organisation.
Preben Jacobsen blev valgt som ny formand på kongressen i 2008 – det bliver
spændende i de kommende år at følge,
om forbundet under hans ledelse vil
være i stand til at gennemføre den helt
nødvendige fornyelse af både værdigrundlag og organisation.
Debatten på mødet viste, at viljen i hvert
fald er til stede.
Med venlig hilsen
Annette Nordstrøm Hansen

Et enkelt medlem stillede spørgsmåls-

Formand for Kolonihaveforbundet, Preben Jakobsen og kredsformand for Kreds 8,
Kirsten Holm
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Havevandring og præmietagere 2008
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Nyt om forsikring
Codan har ønsket at ændre i den aftale,
vi har med dem, omkring forsikring af
vores kolonihavehuse. Det medfører at
den kollektive forsikring mellem Rønhøjgård og Codan Forsikring er ophørt
pr. 1/1-2009, men foreningen har fortsat
en aftale med Codan, om en god og billig forsikring på vores huse og indbo.
Hvad ændres for haveejere som pt. er
omfattet af den kollektive ordning?
Du vil fra 1. januar 2009 modtage din
egen police og vilkår direkte fra Codan.
Du opkræves direkte fra Codan.
Hvis du har valgt, eller vælger at blive
forsikret i Codan med mere end dit kolonihavehus, så tæller denne forsikringen
med i dit samlede antal af forsikringer i
Codan (dette er relevant for at opnå
Samlerabat samt Kernekunde-bonus ved
skadefrit forsikringsår).
Forsikringsdækningen fortsætter uændret - men du får fremover mulighed for
at tegne yderligere forsikring; rør- og
kabeldækning, stikledningsdækning og
udvidet svampedækning inkl. råddækning!
Forsikringen fortsætter derfor med samme gode dækning og til den samme lave
årlige præmie som hidtil (dog tillagt den
årlige indeksregulering), men selve administrationen overgår til Codan direkte,
samtidig med at Codan giver dig nogle
flere dækningsmuligheder end hidtil.

ministrativt har med ordningen at gøre
mere.
Har du spørgsmål til de nye mulige forsikringsdækninger - eller til andre ting i
forsikringen - skal du kontakte Codan,
når du modtager din police fra dem.
Haveejere som ønsker at tegne forsikring i Codan:
Hvis du ønsker at tegne forsikringen,
skal du henvende dig til:
Codan Forsikring
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 33 55 55 55.
Husk at oplyse at du er medlem af haveforeningen Rønhøjgård
(specialpræmier!)
Forsikringsdækningen:
Bygningsbrand
Bygningskasko (bygningsskader ved
indbrud og hærværk, vejrligsskader ved
voldsomt sky og tøbrud, stormskader og
husejeransvar samt retshjælp), glas,
kumme, privat indbo (brand, tyveri- og
hærværk, vandskade- og dybfrostskade)
op til 174.000 kr. (2009 prisindeks) pr.
skade.
Rør- og kabeldækning (tilvalg)
Stikledningsdækning (tilvalg)
Udvidet svampedækning inkl. råddækning (tilvalg).
Der er ingen selvrisiko.
Prisen for forsikringen udgør i 2009
årligt 1.053 kr. (uden tilvalgsdækningerne).

Dvs. bestyrelsen i Rønhøjgård intet ad22

40 års jubilæum
Den 29. april 2009 kan Rønhøjgård fejre
sin 40 års fødselsdag.
Da vi håber at se så mange medlemmer
som muligt, har vi valgt, at selve festligholdelsen foregår lørdag den 6. juni på
det grønne område uden for foreningshuset, hvor der bliver opstillet et meget
stort telt.
Der vil være underholdning for både
børn og voksne.
Der vil også blive serveret en sandwich
med drikkevarer samt eftermiddagskaffe/the.
Vi er sikre på, at vejrguderne vil være
med os, og at det bliver en rigtig festlig
dag for os alle sammen.

Bestyrelse samt fest- og fritidsudvalget
står for arrangementet, som starter kl.
13.00 og slutter kl. 18.00.
For at få adgang til festen med fortæring, skal alle deltagere bære en synlig
badge. Den kan hentes gratis i kontortiden en tirsdag i april eller maj.
Du skal blot huske at medbringe nedenstående talon for at få udleveret badges.
Der udleveres 2 badges (som skal bæres
synligt) pr. have til de voksne.
På jubilæumsdagen kan der ikke udleveres badges.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 6. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fest- og fritidsudvalget

Mod aflevering af denne talon - en tirsdag i april eller maj i kontortiden - får
du udlevet badges, så du/I kan deltage i
festlighederne den 6. juni 2009.
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Socialdag for alle
Kære medlemmer

tidig med at vi får en snak med hinanden.

Lørdag den 16. maj mødes vi i foreningshuset, hvor foreningen vil være
vært til morgenkaffe.

Vi slutter kl. 13.00 i foreningshuset med
en øl eller vand.

Derefter hjælpes vi alle med lidt af hvert
til forskønnelse af vores forening - sam-

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Stavgang
Vi er en lille flok, der hver mandag i
sommerperioden går stavgang, og
vi vil gerne have mange flere med.

mænd og kvinder), så mød op ved foreningshuset. Første gang er mandag d. 4.
maj kl. 9.15.

Vi starter fra kl. 9.15 præcis og går ca. 1
time. Har du lyst til at være med (både

Med venlig hilsen
Kirsten have 621 og Birthe have 309
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Vi har desværre måttet konstatere, at det er meget
svært for udefra kommende biler - såsom hjemmepleje, ambulancer m.v. at finde frem til det
hus, som de har et ærinde i.
Derfor efterlyser vi i bestyrelsen en eller flere personer, som på timeløn vil påtage sig at male husnumre på de store hvide sten, som ligger ved stierne.
Hvis dette har interesse, så kontakt
Berit Eriksson på 31 26 51 05
Med venlig hilsen
Berit/Bestyrelsen

Affaldssække 2009
Mod aflevering af denne talon udleveres 3 ruller sorte
affaldssække i åbningstiderne i containergården.
25

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
28
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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 størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det
eksisterende byggeri.
Det nemmeste er ofte at tegne
ændringerne ind på den eksisterende 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 byggeudvalget for at få startet en byggesag. Du
må ikke påbegynde byggeriet, inden
du har modtaget byggetilladelse.
Skal du have hjælp til tegningerne, koster det 250,- kr.
Ved byggesager kontaktes Leif Poulsen,
have 358, tlf. 26 60 08 79.

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

Brændeovn/skorsten
Ønsker du at opsætte en brændeovn,
kræver det, at du indtegner skorstenens/
brændeovnens placering 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 foreningen efter syn og godkendelse.

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: 800,- kr. Køber
skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl.
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Værd at vide
Husk at bruge trillebøren
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
August
1.739 m3
September 1.163 m3
Oktober
585 m3
November 256 m3
December
265 m3
Total
4.008 m3

Kolonihavehusforsikring hos Codan
Forsikringen omfatter:
Bygningsbrand, Bygningskasko
Glas og kumme, Privat indbosum op til
kr. 174.000 pr. skadebegivenhed
Rør- og kabeldækning (tilvalg)
Stikledningsdækning (tilvalg)
Udvidet svampedækning inkl. råddækning
(tilvalg)
Årlig præmie for 2009: Kr. 1.053 (uden
tilvalgsdækninger). Ingen selvrisiko

2008
1.885 m3
1.517 m3
701 m3
330 m3
268 m3
4.701 m3

Spørgsmål og tilmelding
skal ske til Georg Aaberg på 33 55 34 06
eller email gaa@codan.dk
Husk at oplyse at du er medlem af H/F
Rønhøjgård (specialpræmier!)

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.

Anmeldelse af skader
skal ske direkte til Codan Skadeservice på
tlf. 33 55 55 55
Åbningstider i containergården
1. april - 18. 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 foreningshuset,
ved indgangen til afdeling B og ved containergården.

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 akutte tilfælde kan give en besked, fx ved
vandudslip, indbrud eller andet.

RØN-BLADET
Bladet udsendes i februar/
marts, maj og september/
oktober. Sidste frist for aflevering af indlæg til næste
blad er den 6. april 2009.
Ved aflevering efter denne dato bliver
stoffet gemt til senere udgivelse.
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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
Skottegården 75, st. th. 2770 Kastrup
31 26 54 05

802

Kasserer Gerd Larsen
29
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv. 2740 Skovlunde
44 91 77 65 - 25 33 72 90
Sekretær Peter Hentzen
Schackgade 3, 3. 1365 København K
33 11 28 82 - 24 66 56 50

731

Dennis Bay
Rendebæksvej 1, 2765 Smørum
20 64 27 21

131

Inge-Lise Jensen
171
Måløv Hovedgade 58 A, 1. th. 2760 Måløv
25 65 62 89
Carsten Arim
Ringtoften 161, 1. tv. 2740 Skovlunde
25 79 43 08

654

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

358

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

227

Rønhøjgård er medlem af
Kreds 8 v/Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1. tv. 2100 Kbh. Ø
35381621 - 27201621

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
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