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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

b) 3 bestyrelsesmedlem for 2 år
John Christensen
have 31
Leif Poulsen
have 358
Susanne Balle
have 917

modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg

d) 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
e) 1 bilagskontrollant for 2 år
Gertrud Backhausen
have 602

modtager genvalg

f) 1 suppleant til bilagskontrollant for 2 år
Allan Lund
have 649
modtager genvalg
8.

Eventuelt

Husk at medbringe vedtægt og ordensregler

Bestyrelsens beretning 2011
Som alle de foregående år er vi nu på vej
til den nye sæson, som forhåbentlig bliver
meget bedre i år efter sidste år med alt det
regn, som påvirkede os alle på den ene
eller anden måde.

onsdag fra 1. april til 30. september. Lad
være med at komme med affald uden for
containergårdens åbningstid, men brug i
stedet for genbrugspladsen, så vi bliver fri
for at se affaldet, der flyder foran
containergården. Det er et stort arbejde at
rydde op efter dem, som ikke kan rette sig
efter vores åbningstider i gården.

Nye kontortider fra sæson 2012
Bestyrelsen har besluttet fremover at
holde kontoret åbent om søndagen fra kl.
11 til 12, hvor de fleste alligevel opholder
sig i deres haver, i stedet for om
tirsdagen. Dvs. der er nye kontortider fra
sæson 2012. Fra 1. søndag i april til sidste
søndag i august er der kontortid hver
søndag kl.11 til 12, samt første søndag i
september og oktober.

Byggeudvalget
Et år med flere byggesager, hvor
bygherrer desværre ikke helt har levet op
til, hvad foreningen og medlemmerne
ønsker. Det være sig byggeri, som
strækker sig over ualmindelig lang tid
(år), og med materialer, som henkastes
eller placeres ude foran huset i længere
tid end ordensreglerne tillader.

Kloak orientering
Vi har endelig fået gang i kloakeringsarbejdet efter en hektisk licitation, som
ikke kom frem med resultater til vores
fordel. Derfor måtte vi ændre projektet og
ud i en ny forhandling med de billigste
entreprenører om prisen for arbejdet. Det
var en for stor mundfuld at sluge for
bestyrelsen, og derfor måtte vi indkalde
til ekstraordinær generalforsamling, hvor
vi heldigvis fik flertal til, at vi kunne
komme i gang med at kloakere.

Vandforbrug
Der har i det forgangne år igen været flere
brud, med dertil hørende stort vandforbrug til følge. Dog et år med mindre
forbrug end de 2 foregående.
År 2009: 15.968 m3
År 2010: 13.766 m3
År 2011: 12.726 m3
Vurderinger og salg
Der er i 2011 gennemført 50 vurderinger
og der er foretaget 42 havesalg.

Kloakeringsudvalget med Per Larsen i
spidsen og foreningens kasserer har
gennem vintersæsonen kæmpet bravt med
at få projektet og økonomien på plads.

Kørsel på stier og fællesarealer
År efter år er dette et problem. Der er alt
for mange, som benytter stierne til daglig
kørsel med dertil hørende ødelagte dræn
og rabatter. Det er faktisk ret svært at
forstå, at flere medlemmer åbenlyst
tilsidesætter enhver form for fornuft ved
at benytte stierne til daglig kørsel, samt
parkerer på stierne natten over. Dette er

Containergården
Containergården har fået nyt hegn mod
nord. En stor tak til dem, som deltog i
dette arbejde samt til dem, som hjælper
over hele sæsonen i containergården.
Containergården er åben hver søndag og
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bare ikke i orden. Husk også, at når du
har brugt din trailer, skal den stilles på de
dertil indrettede pladser.

eller anden måde.
Bestyrelsen håber og tror, at arbejdsdagene er kommet for at blive, så det er
allerede besluttet at afholde 2 i år. Dagene
er fastlagt til at være 12. maj og 1.
september 2012, så sæt et kryds i
kalenderen nu, så du ikke glemmer det.
Din indsats kan gøre en forskel –
forskønne vores oase – og du kan hygge
dig sammen med dine medhavelejere.

Driftsudvalget
Set i bakspejlet var det et år, der ikke helt
er gået, som bestyrelsen og driftsudvalget
ønskede det. Vi har forsøgt at lægge en
lempelig linje 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. Desværre har dette været
en kamp ”opad 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 vor smukke foreningens
standard vigtig at sikre.

Der var stor tilslutning til kondi banko,
også selv om vejret ikke var så godt. Det
var dejligt at deltage sammen med alle
dem, som trodsede vejret.
Skt. Hans aften havde vi en dejlig aften
med bål i tørvejr, hvor rigtig mange
deltog med venner og familie.
Sommerfesten i Laden var sædvanen tro
en dejlig aften med god mad, musik og
dans.

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.

Vi havde besøg af nogle af beboerne fra
Toftehavens plejecenter i august, hvor
glade pensionister hyggede sig med
lækker mad i foreningshuset.
En stor tak til vort nye festudvalg for en
god sæson.

Driftsudvalget har haft travlt over
vinteren. Der er lavet mapper over hver
eneste sti, så det fremover bliver lettere at
følge op på dem, som har svært ved at
overholde reglerne om at rense sti og
klippe hæk ved deres haver.

Præmiehaver og præmiefesten:
Trods vejret var der mange, der deltog i
havevandringen til de præmierede haver
d. 28. august. Sammen med havekonsulenten så vi nogle flotte haver – og en
børnevenlig have – på rundturen.

Nogle af årets sociale arrangementer
Vi havde nogle gode og dejlige fælles
arbejdsdage, hvor der blev ryddet op i
krattet, fældet træer, ordnet bænke og
fjernet affald på vores arealer. Det var
positivt, at så mange deltog sammen med
deres børn, som syntes, at det var sjovt at
deltage i det arbejde, som er gavnlig for
os alle. Dejligt at nogle af dem, som ikke
kunne deltage i dette, bidrog med at bage
dejlige kager eller stod for mad til os alle.
En stor tak til alle, som deltog på den ene

Præmiefesten på Ganløse Kro var en
dejlig aften med glade haveejere, god
mad, dejlig musik samt dans.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Regnskab 2011
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Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen
Vedtægtens § 8.1 nuværende tekst:
Der foretages en vurdering efter de af
Kolonihaveforbundet for Danmark
gældende regler. Denne vurdering gælder
et år.
Ændres til: Der foretages en vurdering
efter de af Kolonihaveforbundet for
Danmark gældende regler. Denne
vurdering gælder i det kalenderår, i
hvilket vurderingen er foretaget.
Vedtægtens § 9.2 -8) nuværende tekst:
8) Valg af revisorer og suppleanter
Ændres til: Valg af bilagskontrollanter
og suppleanter
Vedtægtens § 12.2 nuværende tekst
Årsregnskabet skal udarbejdes i
overensstemmelse med god
regnskabsskik og før offentliggørelse
være underskrevet af de valgte revisorer i
sin helhed.
Ændres til: Årsregnskabet skal
udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik og før offentliggørelse
være underskrevet af de valgte
bilagskontrollanter i sin helhed.
Ordensreglerne § 3.1 & 3.2 nuværende:
§ 3.1 Turbinevanding eller andre former
for vanding, der passer sig selv er
ubetinget forbudt.
§ 3.2 Overtrædelse medfører bod
svarende til 1 måneds haveleje. Hvis det
viser sig nødvendigt, kan bestyrelsen
indføre yderligere restriktioner med
øjeblikkelig varsel.

Ændres: § 3.1 og 3.2 slås sammen til §
3.1: Turbinevanding eller andre former
for vanding, der passer sig selv er
ubetinget forbudt. Overtrædelse medfører
bod svarende til 1 måneds haveleje.
Hvis det viser sig nødvendigt, kan
bestyrelsen indføre yderligere
restriktioner med øjeblikkelig varsel.
Ordensreglerne ny § 3.2
I tilfælde af brud på egen vandledning
kan bestyrelsen, ud fra jævnlige
aflæsninger, afkræve medlemmet betaling
for et skønnet vandspild.
Ordensreglerne § 4.2 – d) nuværende
tekst: Det påhviler den haveejer, hvortil
gårdrummet hører, at holde dette i
pyntelig og velholdt stand.
Ændres til: Det påhviler medlemmet,
hvortil gårdrummet hører, at holde dette i
pyntelig og velholdt stand samt at slå
græsset. Hækken skal vedligeholdes af de
nabohaver som støder op til gårdrummet.
Ordensreglerne ny § 1.12: Det påhviler
medlemmet at vedligeholde sit hus, så det
ikke fremstår forfaldent og misligholdt.
Ordensreglerne ny § 1.13: Ved opførelse af nye huse skal det udvendige være
færdiggjort senest 2 år efter
byggetilladelsens udstedelse.
Ordensreglerne nuværende § 1.12
ændres til at hedde §1.14
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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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Stade for kloakering af 20.01.2012
Tidsplan
Tidsplanen overholdes og hovedledningerne er etableret.
I forbindelse med etablering af hovedledningen mellem haveforeningen og
Ågerupvej, har det været nødvendigt at
fælde en del træer og buske, idet der
ligger et højspændingskabel i jorden, der
skal holdes sikkerhedsafstand til.
Der er godt gang i etableringen af
stikbrøndene til de enkelte huse.
Placering af stikbrønde
Ved de huse, der er bygget på sokkelsten,
har det i enkelte tilfælde været
nødvendigt at omplacere stikbrønden
grundet overholdelse af sikkerhedsafstanden til husene således, at der ikke
sker sætninger på sokler og huse. Evt.
omplacering vil højst dreje sig én eller to
meter.
Privatdelen
Det er ikke for sent at tilmelde sig den
private del hos Gravmand A/S. Man kan
tilmelde sig til Jesper Petersen, mobil
24 28 10 81.
Medlemmer, der ønsker svar på
specifikke spørgsmål, er velkommen til at
kontakte Jesper Petersen på samme
tlf.nr.
Overskudsjord
Der er nu lagt en jordvold ved husene syd
for containerpladsen for at beskytte
husene ved 800-området i forbindelse
med større nedbørsmængder. Når hele
projektet er færdigt, vil der blive etableret
en permanent ordning.
Der bliver kørt overskudsjord ned på vort
areal syd for foreningen, således sparer vi

afgiften for denne del af overskudsjorden.
Grenaffald
På trods af, at det har været oplyst i vort
foreningsblad og orienteret om på anden
vis, at det ikke er tilladt i anlægsperioden
at henlægge grenaffald på foreningens
områder, har vi desværre måttet
konstatere, at der er medlemmer, der
lader hånt om denne bestemmelse. Dette
har afstedkommet ekstra omkostninger,
idet grenaffaldet har ligget i vejen for
gravearbejdet. Vi skal kraftigt indskærpe
alle medlemmer at overholde de af
bestyrelsen fastsatte regler.
Tyveri
Vi har fra entreprenøren fået oplyst, at der
har været tyveri af bl.a. dieselolie fra
byggeplads og maskiner, og der er fjernet
dykpumper, der havde til formål at holde
vandstanden nede i et niveau, så der kan
arbejdes i udgravningerne. Vi skal derfor
appellere kraftigt til medlemmer, der er
ude at se til deres haver, om at være
opmærksomme på evt. mistænkelige
personer, og i øvrigt færdes i området
med yderst forsigtighed, så ulykker
undgås, og så man ikke er i vejen eller på
anden måde til gene for arbejdets
udførelse.
Tidsplaner bliver løbende opdateret, og
kan følges på hjemmesiden og ved
opslag ved foreningshuset.
Husk! At man færdes på eget ansvar i
byggeområdet.
Med venlig hilsen
Kloakeringsudvalg/ bestyrelse
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Kloakeringsarbejdet i billeder

Prøveboringerne startede
den 1. august 2011.

Gravearbejdet startede i november 2011 ved Tyttebær Allé.
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Kloakeringsarbejdet i billeder

Ved udgangen af 2011 var gravearbejdet til hovedledningen langs Ågerupvej i gang.
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Nyt fra Kreds 8 - høringssvar
Den 25. august 2011 lagde formand Birgit
Ploumann hus til et gå-hjem-møde
mellem haveforeninger i Ballerup, kreds
Ballerup/8 og kreds 2’s formand.

får en kreds med små 4.000 medlemmer,
som vil være den 2. største kreds i
Danmark, efter Kreds København.
Får vi så en øget demokratisk
repræsentation i Forbundets diverse
organer med dette store antal? Nej, det
gør vi ikke. Tværtimod.

Rønhøjgårds bestyrelse havde inviteret
alle vores naboforeninger,
kredsformændene for kreds 8/Ballerup og
Kreds 2 for at diskutere et fælles
høringssvar til Kolonihaveforbundet.

Der er i forslaget sket en vis reduktion i
provinsens overvældende repræsentation,
hvor de mindste kredse på 50-100
medlemmer bliver lagt sammen med
andre kredse, men den overvejende
konklusion er, at provinsen klart med
mindre antal medlemmer, end vi er i
hovedstadsområdet incl. København,
beholder majoriteten i alle organer.

Mødet var rigtig hyggeligt og frugtbart,
om end baggrunden for mødet er knap så
rart.
Det hele går ud på, at Forbundet op til
Kongressen i 2012 arbejder med et nyt
strukturforslag.
Dette stammer fra en beslutning taget på
Kongressen i 2008, hvor man blev enige
om at undersøge, hvordan man kan få et
mere demokratisk Forbund, og samtidig
slanke Forbundets Hovedbestyrelse, der
består af 39 medlemmer plus formand og
næstformand.

Som medlem af Organisationsudvalget og
kredsformand for Kreds 8/Ballerup har
jeg naturligvis kæmpet en sej kamp for at
bevare vores kreds på pt 1086
medlemmer.
Når Organisationsudvalgets anbefaling
urokkeligt er at nedlægge kreds Ballerup,
som den ser ud nu, så har kredsen
foreslået at oprette en kreds Ballerup med
deltagelse af alle Ballerup haver. Det ville
give en kreds på ca. 2500 medlemmer.

Et Organisationsudvalg, der skulle
arbejde med sagen frem til Kongressen i
2012, blev nedsat og skulle fremsætte
forslag til ny struktur. Resultatet af disse
overvejelser blev lagt ud på Forbundets
hjemmeside 1.6.2011, og Foreningernes
høringssvar skulle være Forbundet i
hænde senest 31.8.2011.

Nuværende Kreds 2 med Ejby haverne,
Glostrup og Høje Tåstrup ville så kunne
fortsætte og udgøre ca. 1600 medlemmer.

Hvad har organisationsudvalget så barslet
med. Ja, formentlig ikke noget, som I vil
synes, er godt.

I forhold til forslag fra
Organisationsudvalget om fordeling af
mandater i Hovedbestyrelse og
Kongresdelegerede ville denne løsning
også give vores 2 kredse tilsammen en

Nedlæggelse af kreds 8/Ballerup og
sammenlægning med Kreds 2, hvorved vi
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lidt større repræsentation. Udvalget
holder dog stædigt fast i, ikke at ville gå
med til denne løsning med begrundelsen,
at vi skal have store, stærke kredse. Ok –
sammenlign lige med andre kredses
medlemsantal, og så falder denne
begrundelse helt til jorden.
En kreds med 4.000 medlemmer er ikke
nødvendig for at løfte opgaver. En Kreds
Ballerup med 2500 medlemmer over for
Ballerup Kommune og en Kreds 2 i
Glostrup over for Glostrup Kommune
med 1600 medlemmer vil virke fint.
Det var derfor en stor fornøjelse på mødet
i august at konstatere opbakning fra de
fleste, nemlig ud over vores 3 foreninger,
også fra Stuvehøjgård og Brøndgården.
Kildegården i Skovlunde, som er en
andelshave, mener de er udmeldt af
Forbundet, og derfor ikke behøver at
interessere sig for sagen, men var ellers
positive. Vores nærmeste nabo,
Tjørnebjerg, har afgivet høringssvar, hvor
de forbeholder sig deres stilling, og i
øvrigt er utilfredse med den korte
høringsfrist i ferieperioden.
Der var nyt møde i Organisationsudvalg
og ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde
den 18-19 november, hvor høringssvarene
blev gennemgået. Her fremførte jeg igen
ønsket om en samlet Ballerup Kreds. Der
er ikke nogen saglig begrundelse for ikke
at gå ind for en sådan, idet vi
antalsmæssigt er en del større end andre
kredse, der bevares, ligesom vi dermed
også er en kreds i en kommune.

hans egne medlemmer tilslutter sig en
Ballerup kreds.
Forbundets begrundelse for at nedlægge
os og slå os sammen med kreds 2 er, at de
ikke vil have 2 kredse i en kommune, som
det nu er tilfældet i Ballerup. Med en
samlet Ballerup Kreds og en Glostrup
Kreds (nu kreds 2) ville de jo netop opnå
denne struktur, men det vil de så alligevel
ikke, nej lad os endelig få en kreds 2 med
forskellige kommuner.
Hvis forslaget vedtages på Kongressen i
2012 vil det have effekt fra 1.1.2015, og
jeg kan kun opfordre alle til aktivt at gøre
Forbundet bekendt med jeres utilfredshed,
med mindre selvfølgelig
I synes, det er en god idé.
Kredsen vil kæmpe videre til det sidste, i
særdeleshed fordi begrundelserne er så
usaglige, fordi foreningerne i Ballerup
over for kommunen kunne have et rigtig
godt, fremtidigt samarbejde, og stå
stærkere, så lad os håbe, at fornuften
sejrer selv i Forbundet, og medlemsdemokrati nyder fremme.
Med venlig hilsen
Kirsten Holm
Kreds 8

Formanden for kreds 2 har hidtil gået ind
for at lægge vores 2 kredse sammen, men
efter mødet den 25.8.2011 stemte han
blankt på HB møde 19/11, set i lyset af, at
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Havevandring og præmiefest 2011
Havevandring
Efter en lang, våd periode fandt
havevandringen sted søndag d. 28. august
kl. 13, hvor en samlet flok mødte op for at
beundre årets præmiehaver.
Havekonsulent Henrik Poulsen var med
og forklarede undervejs lidt om
kriterierne for, hvornår og hvordan en
have kan siges at være en præmiehave.

bestanddele var nøje udvalgt til at passe
ind i stemningen.
Flere steder blev de vandrende budt på
lidt forfriskninger, så selv om mange
haver skulle besøges, løb forsamlingen
ikke tør for energi.

August var våd i år, og det var da også en
jævn blanding af gummistøvler og bare
fødder i sandaler, der soppede rundt og
beså de forskellige haver, hvoraf flere
havde været kreative og "opfundet" nye
stisystemer til lejligheden, for at vi ikke
skulle få våde tæer.
Ærespræmiemodtagerne kunne desværre
ikke være til stede, men vi listede
alligevel forsigtigt ind gennem lågen og
beundrede den smukke og velholdte have.

Vi så mange spændende haver.

Der var den børnevenlige have, hvor især
grøntsagerne var imponerende; der var
haven, der var opbygget omkring
terrasser i flere niveauer og en stor, flot
sten, som tydeligvis indgik i
haveplanerne, da den må være umulig at
flytte, og der var den italiensk-inspirerede
have med karpedam, udendørs ildsted og
mange skønne hyggekroge, hvor alle
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Som relativt ny haveejer var dette min
første havevandring, men det bliver ikke
den sidste. Det er skønt med så meget
inspiration og stof til eftertanke, og
imponerende og spændende er det også at
se, hvordan man med enkle, men godt
udtænkte planer kan opnå stor og
imponerende effekt. Så tillykke til ejerne
- og tak for oplevelsen!
Venlig hilsen
Kathrina, have 812

Præmiefest
Det var en overraskelse, da der pludselig
lå en kuvert i vores brevkasse, hvori der
stod "Tillykke med Jeres præmiehave",
altså for "En børnevenlig have". Nej, vi
har ikke tramboliner, rutchebaner,
gyngestativer el.lign. hvilket nogen på
havevandringen også undrede sig over.
Der er meget gode offentlige legepladser
med forskellige legeredskaber til børnene.
Vores 4 børnebørn deltager i haven, både
med at så - vande - og høste, og de synes,
at det er spændende, når der er placeret et
billede af dem ud for deres rækker i f.eks.
køkkenhaven.
Vi blev inviteret med til præmiefesten,
der foregik d. 20. oktober på Ganløse
Kro. Vi skulle mødes på Ballerup station
kl. 15.00. Der var mødt omkring 70 til
80 personer op, der alle skulle med, og
det viste sig at haveforeningerne
Højvænge og Hestholm også deltog. Et
godt initiativ der vist var frugtbart både
for os, og de andre haveforeninger. Der
blev jo under arrangementet diskuteret
meget kloarkering og selvfølgelig alm.
havesnak.
Efter en tur i "det grønne" med bussen,
(det var meget tåget og bidende koldt)
ankom vi til Ganløse Kro, hvor vi blev

budt på en velkomstdrink og herefter vist
ind i den store sal, hvor der var dækket
flot op med bordkort til hver enkelt
person. Kredsformand Kirsten Holm bød
velkommen og der blev herefter, efter
min mening, serveret en flot 3 retters
menu med de kendte vinmærker "vin ad
libitum", jeg så kun smilende
serveringspersonale og det var hele
aftenen. Havekonsulent Henrik Ward
Poulsen fik ordet under middagen og det
var festligt, selv om det tog en halv times
tid. Han har virkelig humor. Efter
middagen og strække ben pause var der
uddeling af diplomer og præmier. En flot
skål i musselmalet kongeligt porcelæn fik
vi med hjem.
Der blev spillet op til dans, og vi kunne
hente drinks m.m. i baren, og snakken gik
livligt haveforeningerne imellem. Kl. ca.
23.00 blev vi hentet af busserne og kørt til
Ballerup station. Da havde det også været
en lang, men en meget hyggelig dag.
Tak til arrangørerne for et strålende
arragement.
Venlig hilsen
J. Hobel, Kirsebær allè 52

Tove og Egon Thomsen, have 804, fik
ærespræmien
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Ledige poster til bestyrelsen
Som det fremgår af dagsordenen til
generalforsamlingen, er der flere ledige
bestyrelsesposter.

er bl.a. sekretærfunktionen, som jo skal
besættes af en person, som er god til at
skrive referater o.lign.

Har du lyst til at udbygge dit sociale
netværk, deltage i bestyrelsesarbejdet og
få medindflydelse, så grib chancen.

Har du spørgsmål til arbejdet i
bestyrelsen, eller vil du tilkendegive din
accept til en bestyrelsespost, så kontakt
venligst:

Der afholdes bestyrelsesmøder en gang
om måneden, dog december undtaget.
Bestyrelsesarbejdet er mangeartet, og der

Berit Eriksson på tlf. 31 36 97 28.

Vigtige datoer 2012
Tirsdag den 1. maj kl. 15.00
Petanque har første spilledag

Vi er lutter glade og positive mennesker,
der glæder os til at hilse på dig.

Mandage fra den 7. maj kl. 9.15
Stavgang med start ved foreningshuset

På gensyn
Fest- og fritidsudvalget

Onsdag den 9. maj kl. 19.00
holder fest- og fritidsudvalget et møde i
foreningshuset. Alle er selvfølgelig
velkomne, og foreningen byder på en
lille tår at drikke.

Torsdage fra den 10. maj kl. 19.00
Stavgang med start ved foreningshuset
Lørdag den 12. maj kl. 9.00 - 13.00
Fælles arbejddag i foreningen og
konkurrence med lodtrækning.

De fleste af os nyder godt af sommerens
arrangementer, men de kan jo ikke løbe
af stablen uden hjælp.
Kan du give en hånd til ét eller flere
arrangementer, så mød op og meld dig.

Lørdag den 1. september kl 9.00 - 13.00
Fælles arbejddag i foreningen og
konkurrence med lodtrækning.

Affaldssække 2012
Mod aflevering af denne talon udleveres 3 ruller
affaldssække i åbningstiderne i containergården.
23

Affaldssække 2012
Mod aflevering af denne talon udleveres 3 ruller
affaldssække i åbningstiderne i containergården.
24

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?
Så skal du 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.
I 2012 koster en byggesag 250 kr. da
alle tegninger indtegnes elektronisk.
Ved byggesager kontaktes Frank
Brockmann, tlf. 25 56 30 90 mandag torsdag kl. 17.30 - 19.00.
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.

Vurdering af huse
Ved vurdering af huse på sokkelsten skal
der inden vurderingsdatoen graves fri ved
køkken, toilet/bad og nedløb, samt ved
nedløb på eventuel udhus. Der skal graves
så meget fri, at der er frit udsyn ind under
huset. Husk, at vurderingen ikke kan
betragtes som en tilstands-rapport, men
nærmere som en prisvurdering. Derfor
påtager Rønhøjgård sig intet ansvar for
skjulte fejl og mangler på hus, installationer m.v. Det tilrådes altid køber at søge
ekspertbistand. Tid for vurdering aftales
med Berit Eriksson på tlf. 313 697 28
mandag til torsdag kl. 17.30 - 19.00.
Vurdering i 2012 koster 1.200 kr. og
gælder ét kalenderår ifølge Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser.
Tingbogsattest ved salg
Sælger skal medbringe en tingbogsattest,
som bestilles via
www.tinglysningsretten.dk
(bestillings-formularen findes under
"Blanketter"), og der indbetales samtidig
175 kr. på konto 0216-4069135994.
Ved indbetalingen skal feltet "Tekst til
modtager" udfyldes med matrikelnummer
"Ågerup By, Pederstrup 1f og 2 a" og
havenummer.
Husk at bede om en begrænset
tingbogsattest, når du bestiller den.
Havesalg
skal foregå på kontoret.
Tid aftales med næstformand Berit
Eriksson på 31 36 97 28 mandag - torsdag
kl. 17.30 - 19.00.
Indmeldelsesgebyr i 2012: 1.000 kr.
Køber skal forinden aflevere attest fra
folkeregisteret om bopæl.
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Værd at vide
Vandforbruget
Måned
2010
September 1.321 m3
Oktober
623 m3
November 368 m3
December
329 m3
Total
2.641 m3

Åbningstider i containergården
1. april - 30. september 2012

2011
1.186 m3
661 m3
377 m3
276 m3
2.500 m3

Søndage kl. 10.00 - 12.00
Onsdage kl. 17.00 - 19.00
Containergården er lukket i oktober
2012 grundet kloakering.

Henvendelser vedr. problemer med
vand skal ske til vandudvalget
Frank Andersen
Leif Poulsen

Sortering af affald
Se venligst opslagene ved foreningshuset,
ved indgangen til afdeling B og ved
containergården.

Leje af foreningshuset
Huset kan lejes ved henvendelse til
Michael Eriksson, på tlf. 31 26 54 06
mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00.
Prisen er 800 kr. for HELE weekenden
- fra fredag kl. 17.00 til søndag kl.
14.00.
Der er service til 26 personer.

RØN-BLADET
udsendes i februar/marts,
maj og september/oktober.
Sidste frist for aflevering af indlæg til
næste blad er den 1. april 2012.
Ved aflevering af indlæg efter denne dato
bliver det gemt til senere udgivelse.

HUSK at meddele adresseændring!
Rønhøjgård er medlem af Kreds 8
v/Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1. tv.
2100 København Ø
Tlf. 35 38 16 21 - 27 20 16 21

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.

Apotekets åbningstider
Mandag - tirsdag
9.30 - 17.30
Onsdag - torsdag
9.30 - 18.00
Lørdag
9.30 - 14.00
Vagtapotekerne
Glostrup - Lyngby Svaneapotek har
døgnåbent.

Hunde skal være i snor

Lægevagten tlf. 38 69 38 69

HUSK at
fjerne efterladenskaber.
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Returneres ved varig adresseændring til:

Birgit Ploumann
Studsgaardsgade 51, 6. tv.
2100 København Ø
Bestyrelse
Formand Birgit Ploumann
Studsgaardsgade 51, 6. tv.
2100 København Ø
 53 56 91 82

have nr.
235

Næstformand Berit Eriksson
Skottegården 75, st. th.
2770 Kastrup
31 36 97 28
Kasserer Gerd Larsen
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv.
2740 Skovlunde
44 91 77 65 - 25 33 72 90

Bestyrelsens træffetid
Mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00
Kontortider
1. april til 31. august:
Hver søndag kl. 11.00 - 12.00

802
September og oktober:
Første søndag i hver
måned kl. 11.00 - 12.00
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Sekretær Susanne Balle
Sankt Hans Gade 19, 3. th.
2200 København N
26 15 42 66

917

Vibe Facklamm
Vesterbrogade 206, 4. tv.
1800 Frederiksberg C
 22 80 71 17

234

Frank Brockmann
Nordre Fasanvej 190 B, 3. th.
2000 Frederiksberg
25 56 30 90
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Frank Andersen
Ryttekær 129
2765 Smørum
44 97 43 43 - 20 40 31 71

345

November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid, men bestyrelsen
kan kontaktes telefonisk.

RØN-BLADET
Sommerbyen Rønhøjgård

John Christensen
Beatevej 32, st.
2500 Valby
26 23 16 20
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Leif Poulsen
Immerkær 5, 1. th.
2650 Hvidovre
26 60 08 79

358

Ågerupvej 104, 2750 Ballerup
44 65 23 77
www.ronhojgaard.dk
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Facebook: Rønhøjgård
Ansvarshavende: Birgit Ploumann
Opsætning:
Anna-Grethe Jensen
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