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Leder 

Foråret er godt i gang, og sikke nogle dej-

lige solskinsdage vi har haft i påsken i år. 

 

På genealforsamlingen blev valgt 7 nye  

bestyrelsesmedlemmer ind. Dvs. vi er en 

meget ny bestyrelse i år. Der er kun 1 

”gammel” som blev overtalt til at tage en 

tørn mere i bestyrelsen. Stor tak til Frank. 

 

Allerede efter det konstituerende møde og 

et bestyrelsesmøde kan jeg mærke, at der 

er en meget stor energi i bestyrelsen, og 

der er rigtig mange gode ideer. 

 

Da vurderinger nu kun er gældende i ka-

lenderåret (dette er forbundets regler), og 

vi som sagt er en næsten ny bestyrelse, er 

der ventetid på vurderinger. 

 

Det samme gælder for salg, da det tager 

tid at blive sat ind i tingene. Et salg og en 

vurdering skal jo gerne foregå korrekt og 

efter bogen. Bestyrelsen beklager den 

ventetid der er her, men håber samtidig på 

jeres forståelse. 

 

Vi har desværre konstateret, at stadig flere 

trailere er parkeret på vores veje/

forstykker. Bestyrelsen skal henstille til, 

at trailere, nu hvor sæsonen er i gang, 

bliver parkeret på trailerpladserne i bun-

den af afdeling A og B. 

 

Derudover holder der også en del cam-

pingvogne og biler uden nummerplader. 

Disse køretøjer må ikke parkeres i for-

eningen, hvorfor jeg skal anmode om, at 

disse bliver fjernet. Alternativt bliver poli-

tiet kontaktet og tager sig af disse køretø-

jer. 

Der bliver afholdt social/arbejdsdag den 

24. maj 2014. Jeg opfordrer alle til at mø-

de op. Hvis du ikke mener, at du er til fy-

sisk hårdt arbejde, er der stadig brug for 

dig. Der er også mindre og ikke tunge 

opgaver.  

 

Vi har desværre de sidste par år oplevet, at 

fremmødet til social/arbejdsdage har været 

meget ringe. Det går desværre ud over 

vores skønne område, som i den grad 

trænger til en kærlig hånd fra os alle. I 

sidste ende kan vi risikere at skulle hente 

arbejdskraft udefra, og der er kun en til at 

betale, nemlig havelejerne. 

 

Der kommer nærmere information om tid 

og arbejdopgaver både på hjemmesiden, 

udhængsskabene samt på facebook. 

Når vi færdes i området og finder, at der 

ligger meget affald omkring, hvorfor tager 

vi ikke lige og bukker os ned og samler 

det op. Dette kunne være med til at gøre 

området lidt kønnere. Dem som kaster 

affaldet er jo for længst væk. 

 

Den nye bestyrelse holder kontortid i fore-

ningshuset om søndagen fra kl. 12-13 i 

sæsonen. 

 

Derudover kan de respektive udvalg træf-

fes på deres telefon mandag-torsdag fra kl. 

17-18. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 

Med venlig hilsen 

Berit Eriksson 



3 

Referat fra Rønhøjgårds ordinære  generalfor-

samling 27. marts kl. 19.00 på Tapeten 

Frank Andersen bød velkommen, og bad 

om et minuts stilhed for medlemmer, der 

er gået bort i årets løb. 

 

Valg af dirigent  

Kirsten Holm have 144 blev valgt. 

 

Kirsten takkede for valget og konstatere-

de, at indkaldelsen til generalforsamling 

var rettidigt udsendt, og var derfor beslut-

ningsdygtig. Forsamlingen blev gjort 

opmærksom på, at generalforsamlingen 

blev optaget på bånd til hjælp for referen-

ten. 

 

Herefter forklarede Kirsten, at da vi ikke 

har en bestyrelse, men kun et forretnings-

udvalg, har vi heller ikke en beretning, 

som skal godkendes. Man skal dog have 

mulighed for at stille spørgsmål til udval-

get, som skal have sit eget punkt på dags-

ordenen. For at gøre det enkelt tilføjer vi 

et punkt 2a, orientering om året, der gik. 

 

Vi skal vælge en helt ny bestyrelse. Da 

formanden er på valg i ulige år, skal vi 

derfor vælge en formand for et år. For-

manden kan så genvælges næste år. 

Næstformand og kasserer er på valg i lige 

år, så dem vælger vi for to år. 

Vi skal vælge to bestyrelsesmedlemmer 

for to år, og to for et år. 

 

Valg af stemmeudvalg 

Birgit, have 235, Jenø, have 566, Berit, 

have 802 og Anna-Grethe have 142 blev 

valgt. 

 

Inden vi gik videre til næste punkt, blev 

kolonihavesangen sunget, hvorefter Per 

Larsen gav en orientering omkring kloa-

keringen, som nu er færdig, men hvor vi 

stadig mangler nogle småting. Vi har 

gennemgået stikledningerne og konstate-

rede nogle fejl. De fejl er ved at blive 

rettet nu, og når vi har fået klar meldin-

gen, vi vil gå haveforeningen minutiøst 

igennem for at se, om alt er i orden.  

 

Slutregningen har vi fået, men desværre 

har Gravmand nu fremsendt en ekstra 

regning for udokumenterede udgifter. Vi 

har en passus i aftalen om, at efter frem-

sendelse af slutregningen, vil ingen yder-

ligere krav blive honoreret. De vil blandt 

andet have penge for forsinkelsen i sidste 

fase på grund af kloakledningen, der 

skulle skiftes i syd, for deres skurplads i 

syd og for fotografering af stikledninger-

ne. Lige nu er det advokaterne, der for-

handler. Vi vil have det, vi betaler for, og 

betaler ikke mere, end vi skal. 

 

Flemming Olsen, have 557: 

Der er del, der endnu ikke er tilsluttet 

kloakken, og har en frist til årets udløb. 

Man skal kunne dokumentere tilslutnin-

gen, men vi, der har haft Gravmand til at 

tilslutte, har endnu ikke modtaget doku-

mentationen. Hvornår får vi dem? Jeg har 

kendskab til en, der gerne vil sælge sin 

have, men er ikke tilsluttet kloakken, 

fordi han mangler de 6.000,- kr., som 

Gravmand gav som pris for tilslutningen. 

Hvordan kan man hjælpe ham? Flem-

ming kom med flere forslag til løsning af 

problemet, og opfordrede den nye besty-

relse til at tage sig af den slags haver. 
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Med hensyn til ændring af procedure ved 

salg kan jeg ikke ud fra det udsendte ma-

teriale se, hvad der er ændret, og vil ger-

ne have det defineret. 

 

I opfordrer os til at hjælpe i arbejdet på 

vores arbejdsdag, men det er lidt svært at 

kapre nogen til at hjælpe sig, når man får 

splittet en bestyrelse på tre måneder. Vi 

fornemmer, at der er uro, og så har man 

ikke lyst til at deltage. Jeg vil ikke grave i 

det, men opfordre den nye bestyrelse til 

at være meget mere sociale, så er jeg sik-

ker på, at det er nemmere at samle folk til 

arbejdet. Vi vil jo gerne hjælpe. 

 

Gerd Larsen: 

Gravmand laver ikke flere private tilslut-

ninger hos os. Det er ikke noget problem 

at sælge, selvom man ikke er tilsluttet 

kloakken. Man bliver spurgt, om man er 

tilsluttet kloakken ved vurderingen. Er 

man det, indgår prisen for tilslutningen i 

vurderingen. Er der ikke tilslutning, så 

får det nye medlem en måneds frist til at 

tilslutte sig for egen regning. 

 

Gravmand vil sende en samlet liste til 

foreningen og kommunen, og hver have 

får sin attest med tegning til den enkelte, 

når han er færdig med de sidste tilslutnin-

ger. Problemer med manglende attest 

opstå der, hvor det er en anden, der har 

lavet tilslutningen. 

 

Salgsprocedure. 

Vi har i årets løb haft en enkelt tvangsak-

tion. Det var et medlem, der hverken be-

talte leje eller afdrag for lån til kloake-

ring. Vi blev nødt til at indfri lånet. 

Da huset skulle på tvangsaktion, indså vi, 

at den måde, vi vurderede på hidtil, hvor 

vi lod den foreningsmæssige værdi indgå 

i vurderingen, ikke var hensigtsmæssig. 

Det korrekte er, at køber ved salg skal 

indbetale den foreningsmæssige værdi 

direkte til foreningen, så eventuelle kre-

ditorer ikke får adgang til det beløb, men 

kun kan tage pant i husets pris. Af det 

indbetalte beløb kan foreningen tage sit 

tilgodehavende, og tilbagebetale restbelø-

bet til sælger. Herefter skal sælger til 

gengæld ikke indbetale 10.000 kr. som 

depositum. Vi ændrede proceduren for at 

sikre foreningen mod tab. Til jeres orien-

tering, så fik vi ingen tab ved tvangsakti-

onen, men det var måske mere held end 

forstand. 

 

Regnskab 

Gerd gennemgik og forklarede enkelte 

punkter i regnskabet. Gjorde opmærksom 

på et stort vandforbrug på grund af vand-

udslip, hvor hun søgte dispensation og fik 

nedsættelse af vandafledningsafgiften på 

ca. 800.000 kr. 

 

Frank Andersen. 

En kommentar til vandspildet. 

Vi har fået sat vandmålere op på hvert 

område, så man nu ved mistanke om 

vandudslip kan aflæse, hvilket område 

man skal lede i efter utæthed. To dage 

efter fandt vi et brud i 800 området, der 

gav et vandspild på 50 kubikmeter pr. 

dag. Frank har haft mange søvnløse næt-

ter og mange vandreture for at lede efter 

lækager. Han opfordrer alle til at melde 

det, hvis de ser den mindste antydning til 

vandspild. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Indkomne forslag 

Kirsten meddelte, at der kun var indkom-

met et enkelt forslag fra festudvalget, 

men at det kom først 10. marts, og for 
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sent i forhold til vores vedtægter, derfor 

kan det ikke vedtages i år. 

 

Forelæggelse af budget 

Gerd fortalte, at hun har budgetteret 

100.000 til retssagsomkostninger, hvis det 

bliver til retssag mod Gravmand.  

 

Vi har ikke et helt regnskab færdigt for 

kloakeringen, så vi ved ikke, hvordan det 

ender. Jeg har ca. 750.000 tilbage på kon-

toen, men Gravmand har fremsendt en 

regning på 770.000 kr. udover det, han 

skulle have. Det kan vi selvfølgelig ikke 

godkende. Men vi har tilbageholdt 

375.000 kr. på slutregnskabet for alle de 

ting, han ikke har retableret endnu. Jeg vil 

kæmpe med næb og kløer til vores fordel. 

Jeg vil selvfølgelig gerne følge kloakerin-

gen til dørs, så det håber jeg, den nye be-

styrelse er enig i. 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Valg 

 

a) Formand for 1 år 

Kirsten forklarede, at vi som forening, 

kan ikke gå herfra uden at have valgt en 

bestyrelse. Det forretningsudvalg, der 

hidtil har fungeret, er fratrådt, da vi påbe-

gyndte generalforsamlingen. Det betyder, 

at de ikke længere kan agere hverken i 

forhold til bank, eller salg f.eks. Alle i 

forretningsudvalget er villige til at være 

behjælpelige for den nye bestyrelse, så I 

bliver ikke overladt til jer selv. 

 

Astrid Hermansen, have 765: 

Foreslog Anne-Grethe Jensen til for-

mandsposten. 

 

Anna-Grethe Jensen, have 142: 

Tak for tilliden, men nej. Jeg har haft den 

post i to år, arbejdet for bestyrelsen i 10 

år, så jeg synes, jeg har gjort mit, men jeg 

vil gerne bistå den nye bestyrelse med alt 

det, jeg kan og ved. 

 

Flemming Olsen have 557: 

Det kan ikke være rigtigt, at 510 haver 

ikke kan vælge en formand og en besty-

relse. Jeg er godt klar over, at der ligger 

et kæmpe arbejde, da foreningen har lig-

get underdrejet i et år. Men tænk nu over 

det. Selvfølgelig skal man have opbak-

ning hjemmefra, men vi har så mange 

unge mennesker i foreningen, så der må 

være en, der kan påtage sig posten. 

 

Flemming Olsen foreslås som formand, 

men han takker nej. Har været formand i 

ti år, og ude af bestyrelsen i ti år. Har fået 

andre interesser, han ikke vil stoppe med. 

 

Kirsten Holm bliver foreslået, men har 

for travlt andre steder. 

 

Frank Andersen bliver foreslået, men det 

har han heller ikke tid og kræfter til, da 

han er med i flere bestyrelser. Det læng-

ste han vil gå er at blive bestyrelsesmed-

lem i et år, så han er der til hjælp for den 

nye bestyrelse. 

 

Kirsten Holm: 

Det var en god oplysning for nye besty-

relsesmedlemmer. 

Kirsten forklarer kort, hvad formandens 

og bestyrelsens arbejde går ud på. 

 

Berit Eriksson blev foreslået som for-

mand. 

 

Flemming Olsen: 

Udtaler, at han var helt tilfreds med Berit 

som næstformand, så han agiterer Berit 

til at modtage posten. Han tilbyder også 
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sin hjælp. Han har været formand i ti år, 

så noget har han da at byde på. 

 

Berit Eriksson,  have 802, blev valgt. 

 

Gerd orienterer om kassererposten, og 

foreslår at den nye kasserer kunne tilslut-

te sig kolonihaveforbundets nye forret-

ningsadministration. Det vil koste mel-

lem 225,00 og 275,00 kr. pr. lejer pr. år. 

Hvis vi regner med 275,00 pr. lejer, vil 

det beløbe sig til 140.000 kr. om året, 

men det vil lette kassererens arbejde. Hun 

fortalte, hvad ordningen tog sig af. 

 

b) Næstformand for 2 år 

Henrik Dencker, have 856, blev valgt. 

 

c) Kasserer for 2 år 

 Lotte Klinke, have 334, blev valgt. 

 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Anders Rusholm Henriksen, have 532 og 

Frank Andersen, have 345, blev valgt. 

 

e) 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Charlotte Arlington, have 701, og  

Feride Gillesberg, have 013, blev valgt. 

 

f) 3 suppleanter for 1 år 

Birgit Larsen, have 112, 

Dennis Bay, have 131, og  

Sabina Bothmann, have 709,  blev valgt. 

 

g) Bilagskontrollant for 2 år 

Gertrud Backhausen, have 602, blev gen-

valgt. 

Bilagskontrollant suppleant 1 år 

Gerd Larsen, have 029, blev valgt 

 

8.  Eventuelt 

Allan Lund, have 649 meddelte, at han, 

efter at aktivitetsudvalget blev pulverise-

ret sidste år, har fundet nye medlemmer 

til aktivitetsudvalget, da han blev ene 

tilbage i dette udvalg,  men synes, det 

skal fortsætte. Michael, have 802 vil vir-

ke som formand i udvalget, Katalin, have 

566 varetager kassererposten, og Allan 

fortsætter sammen med sin hustru, så der 

er 4 i udvalget. Han gjorde opmærksom 

på de omdelte sedler om mødet med de 

frivillige hjælpere. 

 

Kirsten understregede, at udvalget natur-

ligvis stadig hører under bestyrelsen, der 

har ansvaret. 

 

Da der ikke var flere indlæg under punk-

tet, sagde Kirsten tak for i aften. 

 

Til oplysning: Der var 127 haver repræ-

senteret, og der blev udleveret 254 stem-

mesedler. 

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 

21.15. 
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Formand Berit Eriksson 

Næstformand Henrik Dencker 

Kasserer Lotte Klinke 

 

Forretningsudvalg Berit Eriksson 

 Henrik Dencker 

 Lotte Klinke 

 

Driftsudvalg Feride Gillesberg 

 samt resten af bestyrelsen 

 

Vurderingsudvalg Anders Henriksen 

 Berit Eriksson 

 Michael Eriksson udenfor bestyrelsen 

 Per Herzberg udenfor bestyrelsen 

 Egon Pedersen udenfor bestyrelsen 

 

Salgsudvalg Charlotte Arlington 

 Lotte Klinke 

 

Byggeudvalg Henrik Dencker 

 Frank Andersen 

 Anders Svendsen udenfor bestyrelsen 

 Peter Heitmann udenfor bestyrelsen 

 

Vandudvalg Frank Andersen 

 Dennis Bay 

 Jenø Cservenka (aflæsning) udenfor bestyrelsen 

 

Bladudvalg Sabina Bothmann 

 Anna-Grethe Jensen udenfor bestyrelsen 

 Vibeke Riekehr udenfor bestyrelsen 

  Katalin Cservenka udenfor bestyrelsen 

 

Kloakeringsudvalg Gerd Larsen udenfor bestyrelsen 

 Per Larsen udenfor bestyrelsen 

 Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen 

 Frank Andersen  

 

Hjemmeside Michael Eriksson udenfor bestyrelsen 

Bestyrelse og udvalg 
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Aktivitetsudvalg Michael Eriksson udenfor bestyrelsen 

 Katalin Cservenka udenfor bestyrelsen 

 Allan Lund udenfor bestyrelsen 

 

Flagmand Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen 

 

Foreningshus Michael Eriksson udenfor bestyrelsen 

 

Kontakt til Kredsen Berit Eriksson 

 

Containergården  Allan Lund udenfor bestyrelsen 

 

 

 

Berit Eriksson 

Din bestyrelse 

 

 

 

 

Henrik Denker 

 

 

 

Lotte Klinke 

 

 

 

Frank Andersen 

 

 

 

Charlotte Arlington 

 

 

 

Friede Gillesberg 

 

 

 

Anders Henriksen 
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Brændbart og ikke brændbart skal være adskilt 
Containergården er bemandet i åbningstiden. 

Havelejere skal efter anvisning selv komme affaldet i containerne. 
 

Trailer til småt elektronisk affald 
Fjernsyn, radio, PC-udstyr med mere. 

 

Container til jern 
Gaskomfurer, gryder og andet jern og metal. 

 

Container til brokker 
Fliser, beton, porcelæn, sanitet, tegl, keramik, vinduesglas og spejle. 

 

Container til småt brandbart 
Højst 1 meter langt. Gulvtæpper skal kunne bukkes sammen. 

Kompakte dele maks 100 x 20 x 20 cm. 

Plader 1 m x 1/2 m. 
 

Have- og grenaffald 
Rødder, hvor kernen (stammen) er maks. 10 cm i diameter. 

Tykkere grene skal sorteres og i container med til småt brandbart. 
 

Dette skal du selv aflevere på genbrugsstationen: 
Malingrester, kemikalieaffald, eternit, tagpap, glasuld, asbest, lys-

stofrør, genopladelige batterier, akkumulatorer, olieaffald, medicin-

rester, køleskabe, frysere, elkomfurer, gasflasker og stød (store rød-

der). 
 

Genbrugsstationen modtager alt affald undtagen køkkenaffald. 

Genbrugsstationen Energivej 44 har åbningstid fra kl.10-18 alle dage. 

Sortering af affald til containergården 

Værn om miljøet i Rønhøjgård 
Det anbefales indtrængende at hjemmekompostere så meget som muligt  
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Tlf. 44 97 74 78 

 DK-Købmanden i Højvænge 

 
 

Åbent alle dage kl. ca. 7.00 - 19.00 
 

Frisk morgenbrød alle dage 
 

Gas 10 eller 11 kg kr. 219,- 
 

3 Santa Christina rød-, hvid- eller rossa vin 

frit valg 3 stk. for kr. 110,- 
 

1 kasse Carlsberg eller Tuborg med 30 flasker  

kr. 159,95 + pant 
 

 1 ramme Carlsberg eller Tuborg med 24 stk.   

kr. 149,95 + pant 
 

2 x 1,5 liter sodavand FRIT VALG kr. 44,95 
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22. Juni - Før Skt. Hans 

Igen i år opfordrer vi børnene til at møde 

op ved foreningshuset søndag den 22. juni 

kl. 14, så vi sammen kan bygge årets 

heks. Det vil være ekstra godt, hvis I med-

bringer noget gammelt tøj til heksens ud-

klædning. 

 

23. juni - Skt. Hans aften 

Vi holder 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. 

Se det nærmere program på opslag. 

 

Torsdage fra 26. juni til 7. august - 

Kondibanko og bogmarked 

Alle er velkommen. Vi sælger øl, vand, is, 

pølser, bøf- og flæskestegssandwich samt 

21-spil.  

 

Søndagene 13. juli og 3. august - Loppe-

marked 

Fra kl. 10 til kl. 14. Der er mulighed for at 

købe bøf- og flæskestegssandwich, pølser, 

is, vand, øl og 21-spil. Bemærk søndag 

den 3. august vil der være underholdning 

for børnene. 

 

Mandg den 14. juli - BonBon Land 

Opslag følger om pris og tidspunkt for 

salg af billetter mm. 

 

16. august - Sommerfest 

Festen er i skrivende stund under udarbej-

delse. Se opslag senere på sommeren. 

  

21. august - Besøg fra Toftehaven 

I lighed med tidligere år inviterer vi nogle 

beboere fra plejecentret Toftehaven på en 

hyggelig frokost torsdag den 21. august. 

 

13. september kl. 10 - 13 -  

Plantebyttedag 

Byt eller giv væk. 

 

Vi mødes ved foreningshuset. 

Aktivitetsudvalget 

Husk også... 

Stavgang - start ved foreningshuset 

Mandage kl. 9.15 og onsdage kl. 19.00 

Turen varer ca. halvanden time. 

 

Petanque  

Tirsdage kl. 15.00 - 17.00 

 

Besøg i præmiehaverne i august 

Vi mødes ved foreningshuset kl. 13.00.  

Efter rundvisningen er der kaffe i fore-

ningshuset.  Alle er velkommen. 

Hold øje med opslag om dato. 

Sankt Hans bålet 

Fra og med den 13. juni og frem til Skt. 

Hans kan der afleveres brændbart materia-

le på bålpladsen.  

 

 Hækafklip, bambus, 

 trærødder,  trykimprægneret  

 og  malet træ er ikke 

 brændbart.  
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Skraldesække 

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke læn-

gere udleveres sække til affald. 

Dette er på grund af, at der er en forholds-

vis stor administration omkring udleve-

ring og levering, samt at det i dag er mu-

ligt at købe sække både i bygge- og super-

markeder, samt hos vores købmand. 

Vi håber, at havelejerne vil vise forståelse 

for denne besparelse. 

Bestyrelsen 

Arbejdsdag i august 

 

Foreningens arbejdsdag nr. 2 er den 30. 

august kl. 11 - 16. 

 

Opslag om arbejdsopgaver vil være at 

finde i udhængsskabene, på hjemmesiden 

og på facebook, når tiden nærmer sig. 

 

Der bliver lodtrækning blandt de frem-

mødte om flotte præmier. 

 

Vi slutter dagen af med lidt mad og mas-

ser af hygge. 

 

 

 

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 

Information fra bestyrelsen 
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Er du interesseret i at blive udsætnings-

sted, kommer der gerne en erfaren plejer 

ud og kigger på haven, om den er egnet. 

Plejeren giver gode råd til pindsvinebolig 

mm. Husk pindsvin er nyttedyr.  

 

Vi walleriana er blevet godkendt som 

udsætningssted, og vil derfor gerne opfor-

dre jer til at have vand i haven, det er det 

allervigtigste for et pindsvin. Hvis de ikke 

har adgang til vand, dør de af dehydrering.  

Lotte Klinke, have 334  

Charlotte Arlington, have 701 

 

 

Vi er et par stykker, som gerne vil slå et 

slag for pindsvinene her i Rønhøjgård. 

Pindsvinet er en truet dyreart her i Dan-

mark.  

 

Vi har haft besøg af en pindsvine-plejer, 

og hun ser dette kolonihaveområde som et 

godt sted at sætte pindsvin ud. Så derfor 

kommer der lige et par ting, du kan gøre 

for at hjælpe pindsvinene.  VAND i haven, 

også i ydersæsonen og selvfølgelig i jord-

højde. Gå ind på : www.pindsvin.dk , og  

meld dig evt. ind for 100 kr. om året.  

 

Pindsvin 

http://www.pindsvin.dk
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Vurdering af huse 

Ved vurdering af huse på sokkelsten skal 

der inden vurderingsdatoen graves fri ved 

køkken, toilet/bad, samt ved nedløb fra 

hus og eventuelt udhus. Der skal graves så 

meget fri, at der er frit udsyn ind under 

huset. Husk, at vurderingen ikke kan be-

tragtes som en tilstandsrapport, men nær-

mere som en prisvurdering. Derfor påta-

ger Rønhøjgård sig intet ansvar for skjulte 

fejl og mangler på hus, installationer m.v.  

Det tilrådes altid køber at søge ekspertbi-

stand. Tid for vurdering aftales med An-

ders Henriksen, tlf. 3136 9728 mandag til 

torsdag kl. 17.00 - 18.00 eller mail: vurde-

ringsudvalget@ronhojgaard.dk  

Vurdering i 2014 koster 1.200 kr. og gæl-

der ét kalenderår, som vi er underlagt 

som medlem af Kolonihaveforbundet. 
 

Tingbogsattest ved salg 

Sælger skal medbringe en tingbogsattest, 

som bestilles på 

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. 
 

Havesalg 

foregår på foreningens kontor efter aftale 

med Lotte Klinke, tlf. 2783 8622 mandag 

- torsdag kl. 17.00 - 18.00 eller mail: 

salgsudvalget@ronhojgaard.dk  

Indmeldelsesgebyr i 2014: 1.000 kr. 

 

Køber skal forinden aflevere attest fra 

folkeregisteret om bopæl. 

Vurdering, salg og byggeri 

Byggesager 

Skal du bygge nyt eller bygge om? 

Så skal du søge 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 størrel-

sesforholdet 1:100 med alle mål indteg-

net af det planlagte og det ek-

sisterende byggeri. Det nem-

meste er ofte at tegne ændrin-

gerne ind på den eksisterende 

tegning over huset. 

Har du ikke tegningen af det bebyggede 

areal, 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, før 

du har modtaget byggetilladelse. 

Ved byggesager kontaktes Henrik 

Dencker, tlf. 2929 8878 mandag -  

torsdag kl. 17.00 - 18.00. 

 

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 byg-

gesag. Skorsten og brænde-

ovn skal efter opsætning til-

meldes 

Skorstensfejermester 

Anders Ruben Pedersen 

Ellekær 7, 2730 Herlev 

tlf. 44 92 64 03 - fax 44 92 64 50 

Skorstensattesten skal afleveres til for-

eningen efter syn og godkendelse. 

http://www.tinglysningsretten.dk
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Vandforbruget 

Måned 2013 2014 
Januar 2.652 m3 2.174 m3 

Februar 1.248 m3 1.679 m3 

Marts 1.330 m3 983 m3 

April 2.059 m3 1.856 m3 

Total 7.289 m3 6.692 m3 

 

Vandudvalget: Frank Andersen  

 

Leje af foreningshuset 
Henvendelse til Michael Eriksson, tlf. 

3126 5405 mandag - torsdag kl. 17.00 - 

18.00. Kr. 1.000,- indbetales til Nordea,  

bankkonto 5339-0335735, før lejen kan 

påbegyndes. Beløbet er for HELE 

weekenden fra fredag kl. 17.00 til søn-

dag kl. 14.00. 

Der er service til 26 personer. 
 

 

HUSK at meddele adres-

seændring! 
 

Ifølge foreningens vedtægt § 3.1. skal 

flytning af fast bopæl meddeles skrift-

ligt til kassereren senest 2 uger efter 

flytningen. Såfremt dette ikke overhol-

des, vil der blive givet en bod svarende 

til 1 måneds haveleje. 

 

HUSK også at give besked om nyt tele-

fonnummer, så bestyrelsen i akutte til-

fælde kan give en besked, f.eks. ved 

vandudslip, indbrud eller andet. 
 

Hunde skal være i snor 
 

HUSK, at 

fjerne ef-

terladenskaber. 

Åbningstider i containergården  

1. april - 19. oktober 2014 
 

 

Søndage kl. 10.00 - 12.00 

Onsdage 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 con-

tainergården. 

 

RØN-BLADET  

udsendes i februar/marts, 

maj og oktober/november. 

 

Sidste frist for aflevering af 

indlæg til næste blad er den 1. september 

2014.  

Ved aflevering af indlæg efter denne dato 

bliver det gemt til senere udgivelse. 

 

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 

 

Apotekets åbningstider 

Mandag - tirsdag 9.30 - 17.30 

Onsdag - torsdag 9.30 - 18.00 

Lørdag 9.30 - 14.00 

 

Vagtapotekerne 

Glostrup - Lyngby Svaneapotek har døgn-

åbent. 

Værd at vide 

http://www.holte-flyt.dk/6storage/956/2/affaldscontainer-lukket-l.jpg
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Returneres ved varig adresseændring til: 

Bestyrelse have nr. 
Formand Berit Eriksson 802 

Skottegården 75, st. th. 2770 Kastrup 

 53 57 42 63 
 
Næstformand Henrik Dencker 856 

Parkstykket 7, 1.th. 2700 Brønshøj 

 29 29 88 78 
 
Kasserer Lotte Klinke 334 
Valby Langgade 139, 4.tv. 2500 Valby 

 27 83 86 22 
 

Frank Andersen 345 

Rytterkær 129, 2765 Smørum 

 27 83 86 24 
 

Charlotte Arlington 701 

Monrads Allé 1, 1.th. 2500 Valby 

 27 83 86 23 
 

Feride Gillesberg  013 

Jagtvej 49, 4.th. 2200 Kbh. N 

 53 56 91 82 

 
Anders Henriksen 532 
Trekronergade 66, 3.th / 2500 Valby 
31 36 97 28 

Berit Eriksson 

Skottegården 75, st. th. 

2770 Kastrup 

 

Bestyrelsens træffetid telefonisk 
Mandag - torsdag  kl. 17.00 - 18.00 
 
Kontortider 
1. april til 31. august: 
Hver søndag kl. 12.00 - 13.00 
 
September og oktober:  
Første søndag i hver  
måned kl. 12.00 - 13.00 
 
November, december, januar, februar og 
marts ingen kontortid, men bestyrelsen 
kan kontaktes telefonisk. 
 
Sommerbyen Rønhøjgård 
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup 
 
www.ronhojgaard.dk  
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a 
Facebook: Sommerbyen Rønhøjgård 
 
Ansvarshavende: Berit Eriksson 
Opsætning: Anna-Grethe Jensen 


