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februar 2010
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Ordinær generalforsamling
Søndag den 21. marts 2010 kl. 10.00
på Tapeten, store sal, Magleparken 5
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget
7. Valg
a) Næstformand for 2 år
Berit Eriksson

have 802

modtager genvalg

b) Kasserer for 2 år
Gerd Larsen

have 29

modtager genvalg

c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Carsten Arim
have 654
Michael Jensen
have 267
Ingelise Jensen
have 171

modtager ikke genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

d) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Dennis Bay
have 131

afgår uden for tur

e) 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
f) 1 kritisk revisor for 2 år
Svend Ipsen

8.

have 31

modtager ikke genvalg

g) 1 kritisk revisorsuppleanter for 2 år
Allan Lund
have 649

modtager genvalg

h) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år
Poul Andersen
have 153

afgår uden for tur

Eventuelt
Husk at medbringe vedtægt og ordensregler

Bestyrelsens beretning
containergårdsformand Leif sit hus, og
ind kom Freddi Pultz. Og han fik sin sag
for….flere strejker som gjorde livet surt,
ikke kun for ham, men også for containergårdens øvrige personale (som altså
er dine medhavelejere!). Der var utallige
sure opstød overfor personalet, og flere
havde den frækhed at smide deres affaldsposer udenfor containergården.

40 års jubilæumsåret var et ganske udfordrende år, som vi nu kan gøre status
på.
Jubilæumsreceptionen
Et fantastisk arrangement med et kæmpe
festtelt til de 502 tilmeldte (+ børn). Desværre også et højttaleranlæg, som slet
ikke levede op til det, bestyrelsen var
blevet lovet, og desværre også problemer
med strømmen og dermed til fadølsanlæggene. Men alt i alt mindre detaljer på
en fantastisk dejlig dag, hvor det var
synligt, at langt, langt hovedparten hyggede sig gevaldigt.

Vi håber, der er nogle som sidder med
en dårlig smag i munden, og at alle
fremover er 100% opmærksom på, at
foreningen er fantastisk privilegeret ved
at have en selvstændig og velfungerende
containergård - og nogle medhavelejere,
som gider stille op uge efter uge i hele
sæsonen, for at modtage skrald!

Borgmester Ove E. Dalsgaard holdt en
god og underholdende tale, hvor bl.a.
kloakeringen blev nævnt. Derefter holdt
kolonihaveforbundets formand Preben
Jacobsen, en ”propaganda tale” for forbundets virke ☺.

Social dag
Desværre ikke med den store tilslutning,
og det afstedkom en drøftelse i bestyrelsen af, om der skulle indføres
”pligtarbejde”, som man med succes gør
i Hestholm. Hovedparten af bestyrelsen
var dog enig i, at det ikke er lykken, men
omvendt er det også nødvendigt, at der
bliver foretaget en række arbejdsmæssige ting i foreningen, for at den kan bevares som den attraktion den er. Drøftelsen
afstedkom derfor en reel ”arbejdsdag”
senere på året.

Det bliver spændende at se, hvordan de
kommende 10 år udvikler sig, inden der
til den tid skal holdes et brag af en fest!
Trådløst internet
På sidste års generalforsamling lovede
bestyrelsen at undersøge muligheden for
trådløst internet i foreningen.
Konklusionen er, at der i nuet ikke er
nogen firmaer/udbydere, som kan gøre
det bedre og billigere end den løsning,
som allerede ligger i kobberledningen,
og som alle kan tilkobles ved hjælp af
TDC trio.

Arbejdsdag
Arbejdsdagen 5. september var et nyt og
lidt anderledes forsøg på at aktivere foreningens medlemmer. Der var dejligt –
på trods af det dårlige vejr - at mange
havde fulgt opfordringen til at møde op
(ca. 115 personer). Blandt de fremmødte
var der delte meninger. Nogle mente det

Containergården
Containergården har haft et turbulent år.
For det første solgte vores mangeårige
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var ”tåbeligt arbejde”, andre at det var
bestyrelsens opgave (!!), og så igen andre som syntes, det var rigtig godt. Desværre var vejret jo ikke med os, og det
begrænsede, hvilke opgaver vi kunne
udføre. Uanset hvad, var det en god anledning til at tale med naboer, og få nye
bekendtskaber.

Nogle af årets sociale arrangementer –
primært fra festudvalgets hånd
Skt. Hans aften blev en fantastisk aften.
Ufattelig dejligt vejr, og der var i år TO
bål, idet et større regnvejr i ugerne inden
havde sat vores først opbyggede bål under vand.
Kondibanko dagene var som altid et stort
tilløbsstykke, og igen i år havde vi besøg
fra Toftehaven, og som sædvanlig med
en rigtig hjertelig glæde ved at kunne
besøge vores forening.

Bestyrelsen håber og tror, at arbejdsdagen er kommet for at blive, så det er
allerede besluttet at afholde 2 i år.
Dagene er fastlagt til at være 29. maj og
28. august 2010, så sæt et kryds i kalenderen nu så du ikke glemmer, at din indsats kan gøre en forskel - forskønne vores oase - og du kan hygge dig sammen
med dine medhavelejere.

Forrige års julegløgg arrangement var en
stor skuffelse med vel kun ca. 40 fremmødte. Bestyrelsen var derfor lidt
spændt på, om denne triste udvikling
fortsatte, og om tiden var løbet fra dette
arrangement. Men det viste sig heldigvis
at være stik modsat, for ingen i den nuværende bestyrelse mindes så stort et
fremmøde med langt over 100 personer.
Vi vil forsøgsvis udvide næste års arrangement med julebingo ☺.

Bestyrelsen ser faktisk med optimisme
på, at der disse dage samtidig bruges tid
at afholde enten stifest eller endnu bedre
en VEJfest!? Det kræver nogle ildsjæle
på hver vej, som vil stå for den del, men
de kan jo passende så undlade at deltage
i arbejdet, imens de forbereder.

Præmiehaver og præmiefesten
Som altid nogle ufattelig flotte haver på
rundtur i august sammen med havekonsulenten.
Præmiefesten foregik i år den 31. oktober på Ganløse Kro. Og det var en rigtig
fest, hvor bl.a. ”krofatter” tog sagen i
egen hånd, og gav os underholdning og
sang for alle pengene.

Selve dagen gav visse udfordringer på
Solbær Allé, hvor der gennem årerne er
opstået en form for ”fejde” mellem medlemmer af Højvænget og beboere på
stien.
Det er åbenlyst, at flere af Højvængets
medlemmer benytter vores område til
parkering af deres biler, og bestyrelsen
har efterfølgende fået flere klare tilkendegivelser (bl.a. fra kolonihaveforbundet) på, at det er vores EGET område, og
derfor har vi den fulde råderet over det.
Vi mangler i nuet den endelige skriftlige
dokumentation på disse udtalelser, men
vil, så snart de haves, kontakte Højvænget om dette igen.

Kloakering
Sidste års generalforsamling nedsatte et
udvalg, som fik til opgave at undersøge
omkostningerne til en kommende kloakering, samt finansieringsmuligheder.
Udvalget har brugt meget tid, idet de
hurtigt fandt frem til, at det mest optimale og økonomisk bedste ville være, at
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have et konkret forslag klar allerede til
dette års generalforsamling.
Der har været afholdt møder i kredsen,
Tjørnebjerg, kommunen, 2 rådgiverfirmaer og så selvfølgelig med banker.

Driftsudvalget
Set i bakspejlet et år som ikke er foregået helt, som bestyrelsen og driftsudvalget
ønskede. Der har forsøgt været lagt en
lempelig linje og med dialog, for at få
havelejerne til at indse det nødvendige i
at holde sit område og hæk, uden at skulle få en påtale/bod.

Vi erindrer om, at der ikke er nogen vej
udenom en kloakering, da der er vedtaget en EU lov som kræver, at vi kloakerer inden 1. januar 2015.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi
ikke bør vente til alle andre foreninger
skal i gang, da dette uden tvivl medfører
markant højere priser for hver enkelt
havelejer.
Det bliver rigtig spændende at høre,
hvad foreningens medlemmer mener om
det.

Desværre har dette været en kamp ”op
ad bakke”, og bestyrelsen har erkendt, at
der formentlig skal andre boller på suppen i det kommende års drift. En lidt
trist konklusion, men omvendt er foreningens skønhed det eneste vigtige at
sikre.
En opfordring skal dog lyde: Har du en
nabo, som ikke helt overholder vores
ordensregler, så sig det med et smil. Det
er jo irriterende for alle, at der skal uddeles bod, før det får en effekt.

Sten på stier
Med kloakeringsudvalgets forslag til en
snarlig kloakering in mente, besluttede
en enig bestyrelse, at det ville være økonomisk uansvarligt og direkte dumt at
gennemføre det på sidste generalforsamling vedtagne forslag om at udlægge
perlesten på stierne i område B (og i A i
efterfølgende år).

Vurderinger og salg
Der er i 2009 gennemført 52 vurderinger, og der er foretaget 36 salg.
Der har været en generel tilfredshed med
de nye vurderingspriser, så det tyder på,
at der er fundet et passende og rimeligt
prisleje, set med foreningens briller.
Vi vil dog nok til stadighed skulle lægge
øre til, at specielt de små mindre haveforeninger i Jylland mener, at priserne er
ALT for høje ☺.

Selvom vi alle længes efter at få lagt
disse sten, så håber vi selvfølgelig, at I
alle er enige i denne beslutning.
Stenene vil naturligvis blive lagt, når
kloakeringsarbejdet er slut.
Byggeudvalget
Efter samtaler med kommunen blev det
konstateret, at der var mulighed for
”mixede byggezoner”. Dette betyder
flere muligheder, hvis man går i byggetanker. De præcise regler fremgår af
foreningens hjemmeside, og udleveres i
kontortiden, samt ved byggeri og ved
vurderinger.

Brandsikre arkivskabe
Bestyrelsen besluttede i årets løb, at indkøbe 3 brandsikre arkivskabe, for at sikre tegninger osv. på de enkelte haver
bedst muligt. I takt med at der laves tilbygninger o.lign, vil selve tegningerne af
det enkelte hus komme til at ligge elektronisk.
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fra naboerne. Det er ikke i foreningens
interesse, at der henstår disse køretøjer
(og en båd!), og det er altså i direkte
strid med vores ordensregler.

Kørsel på stierne og på de store fælles
arealer
År efter år er dette et problem som rejses. Der er alt for mange, som benytter
stierne til daglig kørsel med dertil hørende ødelagte dræn og rabatter. Og igen i
2009 var det noget, som bestyrelsen
brugte en del tid på, og flere fik erstatningskrav.
Det er faktisk ret svært at forstå, at flere
medlemmer åbenlyst tilsidesætter enhver
form for fornuft ved at benytte stierne til
næsten daglig kørsel.

Bump
En opgave som har fyldt en del for både
medlemmer og bestyrelse. Få dage efter
bumpene var lagt på vejene, blev forandringen for stor for nogle personer
(medlemmer?), som i nattens mulm og
mørke udøvede hærværk på bumpene, så
der igen kunne køres med høj fart gennem alle bumpene. Hærværket blev naturligvis straks meldt til politiet.

Derudover er der nogle, som efter havesæsonen ”hygger sig gevaldigt”, med at
køre ræs rundt på vores fællesarealer,
med dertil hørende store hjulspor til følge.
Selvom det formentlig ikke er dem, som
læser dette blad, så vil vi ikke undlade at
nævne, at hvis det kommer bestyrelsen
for øre hvem det er, så vil bestyrelsen
gøre hvad de kan for at få dem ekskluderet.

Det viste sig hurtigt, at de leverede bump
ikke havde den kvalitet og højde, som vi
havde bestilt. Der blev derfor indledt
drøftelser med det ansvarlige firma, som
da også erkendte at have leveret forkerte
bump.
Desværre var formentlig selvsamme
hærværkspersoner på spil igen, og igen
anmeldt til politiet og bestilling af nye
bump osv. Så alt i alt har disse personer
påført bestyrelsen en masse unødigt tidsspild og foreningen penge. Måtte vi finde dem, så de kunne blive ekskluderet…..

Vandforbrug
Der har i det forgangne år været flere
brud, med dertil hørende vandforbrug til
følge.
År 2007 12.537 m3
År 2008 15.460 m3
År 2009 15.968 m3

Husk at bumpene er ikke for bestyrelsens skyld, men besluttet af generalforsamlingen sidste år for at nedsætte hastigheden i område B, for specielt vores
børns ve og vel. Respekter det venligst…. det betyder jo rent faktisk intet at
nedsætte hastigheden en smule!

Autocampere, biler uden nummerplader og trailere ”alle vegne”
I det forgangne år har bestyrelsen brugt
alt for meget tid på at finde frem til ejere
af disse, men desværre nogle uden held.
Da bestyrelsen ikke kan og vil lege politi, og vores forening SKAL bevares som
den oase den er, er der behov for selvjustits og gerne med en hjælpende opsang
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Regnskab 2009
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Forslag
Forslag 1 – forslagsstiller: Bestyrelsen
Da det ofte er svært at hverve tilstrækkeligt med medlemmer til bestyrelsen, justeres ”Vedtægt og Ordensregler”, så en
bestyrelse kan bestå af 7 til 9 personer.
Nuværende:
Vedtægt § 10, pkt. 10.2:
Bestyrelsen består af 9 personer, der
vælges for en 2 års periode. Formand
vælges i ulige år, og næstformand og
kasserer vælges i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i
ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv
inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær.
Ændres til:
Bestyrelsen består af 7 – 9 personer, der
vælges for en 2 års periode.
Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år.
2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige
år og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges
i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv inden 14 dage efter den ordinære
generalforsamling med en sekretær.

Forslag 2 – forslagsstiller: Bestyrelsen
Der etableres 2 trailerparkeringspladser
med plads til ca. 40 trailere på hver
plads.
Der etableres en trailerplads for enden af
Hindbær Alle og en for enden af Enebær
alle.
Anlægspris forventes at være ca. 50.000
kr. inkl. moms.
Forslag 3 – forslagsstiller: Bestyrelsen
Vedtægt og Ordensregler, § 1 i Ordensregler tilføjes pkt. 1.12:
Træer skal fældes eller beskæres, hvis
det er til gene for naboerne. Såfremt der
ikke kan nås enighed mellem parterne,
inddrages bestyrelsen som afklarende
instans.
Forslag 4 – forslagsstiller:
Kloakeringsudvalget
Foreningens område kloakeres med opstart ultimo 2010 (læs evt. nærmere i
separat indlæg i Rønbladet).

Ledige poster
Som det fremgår af generalforsamlingens dagsorden på forsiden, er der flere
ledige poster i og udenfor bestyrelsen.

netværk på tværs i Rønhøjgård?
Har du også lyst til at tage del i foreningsarbejdet, og samtidig få medindflydelse, så kontakt Peter Hentzen på tlf.
53 56 91 82.

Har du lyst til at udbygge dit sociale
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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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Kloakering i Rønhøjgård
På grund af vedtagen EU lov skal vores
haveforening være kloakeret inden år
2015. På seneste generalforsamling blev
der derfor nedsat et kloakeringsudvalg.

at koste for foreningen og hver enkelt
havelejer.
Priserne og det samlede projekt vil blive
forelagt på generalforsamlingen.

Udvalget har efterfølgende lavet et stort
stykke arbejde, for at kunne fremlægge
et forslag til den kommende generalforsamling. Projektet er stort, og de endelige undersøgelser foreligger først i løbet
af februar 2010. Når denne undersøgelse
foreligger, vil det være muligt at beregne
nogle ca. priser for, hvad det kommer til

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre
ALLE havelejere til at møde frem til
dette års generalforsamling.
I det tilfælde at generalforsamlingen
alligevel ikke er beslutningsdygtig, vil
der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling snarest derefter.

Orientering fra bestyrelsen
Opfordring - fodbold
Skal vi igen have gang i en fodboldturnering, skal der frivillige kræfter til. Er
der måske 2-4 personer, som har lyst til
opstarte og at skiftes til at afholde denne
for unge og ældre legebørn i foreningen?
Opfordring
Højvænget har bedt os om ikke at benytte deres parkeringsplads og containergård (!). Opfordringen må naturligt være
til vores medlemmer på Solbær Allé,
Blåbær Allé og Hindbær Allé.
Denne opfordring er bestyrelsen i Rønhøjgård naturligvis enig i, da vi jo gerne
selv vil have vores parkeringspladser og
containergård for os selv.

for hver stub, men jo flere som skal have
udført arbejdet, jo billigere.
Regler for kørsel på stierne og henstilling af byggematerialer
Ved levering af bl.a. byggematerialer,
inventar og lignende, er det IKKE tilladt
at køre på stierne med køretøjer over 3,5
tons totalvægt.
Ved køretøjer over 3,5 tons totalvægt er
det bygherrens/havelejerens ansvar at
sørge for, at leverandøren læsser materialerne om i mindre køretøjer.
Eventuelle skader på dræn eller sti forårsaget af kørsel på stien, vil medføre erstatningskrav.

Stubfræsning
Foreningen vil i starten af sæsonen bestille en stubfræser til vores område. Så
har du stubbe, som du gerne vil have
fræset, så kontakt os i kontortiden senest
1. maj. Der vil naturligvis være en udgift
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Byggematerialer må ikke henstå på fællesarealer/forstykke i mere end 24 timer.
Overskridelse vil medføre bod.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt da formanden for byggeudvalget.

Præmiefesten
Præmiefesten i år blev afholdt på Ganløse Kro, og som præmietagere var vi
spændt på, hvorledes arrangementet i år
ville blive, idet det var et sted, hvor der
ikke tidligere havde været præmiefester.
Festklædte deltagere fra Højvænge,
Hestholm og Rønhøjgård mødtes på Ballerup station. Herfra kørte busserne mod
Ganløse, igennem Hareskoven, hvor
træerne viste sig i deres smukke efterårsfarver. Enkelte foretrak dog at køre i
egen bil, og mødtes så med resten af
selskabet på kroen.
På Ganløse kro fik vi en velkomstdrink,
inden vi skulle finde vore pladser. Vi
blev derefter budt velkommen af kredsformanden, inden vi gik ombord i menuen. Først fik vi serveret lakseforret, efterfulgt af gammeldags oksesteg, som var
fantastisk mør, selvfølgelig med garniture så som gulerødder, surt og sødt samt
waldorfsalat. Desserten bestod af chokolade mousse med softice.

ved etableringen af den nye Frederikssundsmotorvej ville holde fast på, at der
skal etableres en støjvold således, at kolonihaverne ikke bliver generet af trafikken. Derudover kom Dalsgaard ind på, at
når der skal kloakeres, skal der findes en
ordentlig aftale vedrørende finansiering,
således at ingen behøver at sælge deres
hus.
Derefter gik vi over til aftenens egentlige
hovedformål, nemlig at uddele præmier
til de udtagne haver. Årets præmie bestod af en blå håndmalet skål fra den
kongelige porcelænsfabrik.
Efter kaffen blev der spillet op til dans,
og efter et par hyggelige timer blev der
serveret aspargessuppe, inden busserne
klokken 23.00 kørte tilbage til Ballerup
station.
Tak til kredsen for tilrettelæggelse af
denne festlige aften.
Med venlig hilsen

Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard
afholdt festtalen, og her blev det blandt
andet nævnt, at man fra kommunes side

Inge & Ib Løvstad Pedersen
Have 209
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Julekomsammen
Traditionen tro havde bestyrelsen inviteret os på gløgg og æbleskiver i Laden.
Men der var en lille ændring i traditionen, det har før været afholdt om formiddagen, nu var vi inviteret til kl.14.00.
Æbleskiverne smager også lidt bedre om
eftermiddagen end lige efter morgenmaden.
Stemningen var god, der var julemusik i
baggrunden, en duft af gløgg og æbleskiver lokkede os længere ind i lokalet. Der
sad naboer, venner og bekendte, vi var
samlet ca. 80 kolonihavelejere. Snakken

gik på kryds og tværs, og der blev smilet
og grinet.
Der var sikkert mange, der også benyttede lejligheden til at kigge til hus og have. Nu ser vi alle frem til foråret, så vi
kan komme ud og nyde vores lille paradis.

Med venlig hilsen
Joan Andersen, bladudvalget

Vigtige datoer 2010
Lørdag den 21. august
Sommerfest.

Tirsdag den 27. april
Fest- og fritidsudvalget holder møde i
foreningshuset kl. 19.00 vedr. sommerens aktiviteter. Alle er velkommen.

Lørdag den 28. august
Arbejdsdag.

Tirsdag den 4. maj
Petanque har første spilledag.

Når sæsonen starter, kommer de sædvanlige opslag for sommerens aktiviteter i
udhængsskabene.

Lørdag den 29. maj
Arbejdsdag.

Alle sæsonens aktiviteter kommer i Rønbladets maj-nummer.

Søndag den 4. juli
Loppemarked - mest for børn.

Affaldssække 2010
Mod aflevering af denne talon udleveres 3 ruller sorte
affaldssække i åbningstiderne i containergården.
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Tlf. 44 97 74 78

DK-Købmanden i Højvænge
Åbent fredage og lørdage
kl. 12:00 - 16:00
Fra 28. marts 2010
åbent hver dag kl. 7:00 - 19:00
Frisk morgenbrød alle dage
Gas 10 eller 11 kg kr. 179,4 flasker rød- eller hvidvin kr. 100,23

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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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.
En byggesag koster 250 kr. da alle tegninger indtegnes elektronisk.
Ved byggesager kontaktes Frank Brockmann,, tlf. 22 64 30 90 mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00.

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
Hentzen kl. 17.30 - 19.00 på tlf. 53
56 91 82. Vurdering koster 1.200,kr. og gælder 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
Anders Ruben Pedersen
Ellekær 7, 2730 Herlev
tlf. 44 92 64 03 - fax 44 92 64 50
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 36 97 28 mandag - torsdag kl.
17.30 - 19.00
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, hvis der
køres med bil på stierne.
Derfor: Brug trillebøren.
Vandforbruget
måned
2008
September 1.517 m3
Oktober
701 m3
November 330 m3
December
268 m3
Total
2.816 m3

Kolonihavehusforsikring hos Codan
Fra 1/1-2010 er denne favorable aftale
helt ophørt. Har du allerede forsikring via
Codan, vil forsikringen fortsætte med
samme vilkår som hidtil (dog tillagt den
årlige indeksregulering).
Har du spørgsmål til din forsikring hos
Codan, eller har du en skade, skal du
fortsat kontakte Codan på tlf. 33 55 55 55,
da H/F Rønhøjgård intet administrativt
har med ordningen at gøre mere.

2009
1.520 m3
563 m3
444 m3
949 m3
3.476 m3

Har du ikke allerede den favorable forsikring hos Codan, kan du ikke længere opnå
den ekstra rabatfordel, udover hvad Codan tilbyder sine kunder.
Ønskes et tilbud, kan man henvende sig til
assurandør Georg Aaberg, tlf.: 33 55 34
06 eller e-mail: gaa@codan.dk.
Se evt. Rønhøjgårds hjemmeside.

Leje af foreningshuset
Huset kan lejes ved henvendelse til
Michael Eriksson, Kirsebær Allé 2,
på tlf. 31 26 54 06 mandag - torsdag
kl. 17.30 - 19.00
Prisen er 500 kr., (dag 2 halv pris)
samt 200,- kr. i depositum.
Der er service til 26 personer.

Åbningstider i containergården
1. april - 17. 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 1. april 2010.
Ved aflevering efter denne dato bliver det
gemt til senere udgivelse.
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Returneres ved varig adresseændring til:

Peter Lundholm Hentzen
Utterslevvej 15 A, 2. dør 6
2400 København NV
RØN-BLADET
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup
44 65 23 77 - www.ronhojgaard.dk
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Bestyrelsens træffetid:
Mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00
Bestyrelse
Formand Peter Lundholm Hentzen
Utterslevvej 15 A, 2. dør 6
 53 56 91 82
Næstformand/sekretær Berit Eriksson
Skottegården 75, st. th. 2770 Kastrup
31 36 97 28

have nr.
731

802

Kasserer Gerd Larsen
29
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv. 2740 Skovlunde
44 91 77 65 - 25 33 72 90
Dennis Bay
Rendebæksvej 1, 2765 Smørum

131

Ingelise Jensen
Stumpedal 4, 2. tv. 2730 Herlev
25 65 62 89

171

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

654

Frank Brockmann
23
Chr.Havns Voldgade 50, 1. 1424 København K
22 64 30 90
John Henriksen
Valby Langgade 139, 4. tv. 2500 Valby
21 69 75 75

334

Michael Jensen
Toggangen 18, 1. tv. 2730 Herlev
53 57 42 63

267

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 - 11
November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid,
men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk.
Ansvarshavende: Peter Lundholm Hentzen
Opsætning: Anna-Grethe Jensen
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