
Referat fra Rønhøjgårds ordinære generalforsamling den 

29. marts kl. 10.00 på Tapeten 

 

 

Berit bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger med hensyn til rygning, stemmesedler m.v.  

 

Punkt 1: 

Valg af dirigent: 

Kirsten Holm, have 144 blev valgt. 

Kirsten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt, og 
var derfor beslutningsdygtig. Forsamlingen blev gjort opmærksom på, at generalforsamlingen blev optaget 
på bånd til hjælp for referenten. 

Valg af stemmeudvalg: 

 Katalin Cservenka have 566 

Vibeke Riekehr have 628 

Lone Andersen have 345 

 

Leif Janhede fra salen gjorde ophævelse over, at der ikke fulgte en skriftlig beretning med indkaldelsen. 

Kirsten fortalte, at bestyrelsen tog beslutningen om ikke at udsende beretning, men at Berit sikkert vil give 
en begrundelse for det i sin beretning. Ellers var han velkommen til at stille spørgsmålet fra talestolen efter 
beretningen. 

Punkt 2: 

Beretning 

Berit startede med at bede alle rejse sig og holde 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer, der er gået 
bort i det forgangne år. Ære være deres minde. 

Berit gav som forklaring for den manglende beretning, at det vil være det samme, som hun siger her. Hele 
beretningen vil komme med i referatet fra generalforsamlingen. 

Herefter fortsatte hun: 

Jeg vil gerne byde velkommen til alle, ikke mindst til nye havelejere. Jeg håber, at I er faldet godt til i 
foreningen, og at I har lyst til at deltage, gerne aktivt, i de forskellige fælles aktiviteter, foreningen byder på.  

Udvalgene under bestyrelsen er en meget vigtig del for at få dagligdagen til at fungere, og bestyrelsen vil 
gerne takke aktivitetsudvalget, containerfolkene, bladudvalget, vores flagmand, vandudvalget samt 
kloakudvalget, som alle virkelig har gjort en stor indsats i den forgangne sæson. 

Tak til bestyrelsen for nogle gode, konstruktive og ikke mindst hyggelige møder.   

2014 bød på mange udfordringer, hvilket siger sig selv med så mange nye ansigter i bestyrelsen, men 
udfordringerne er blevet klaret, takket være en bestyrelse, som ikke er bange for at tage fat. 
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Vi startede med 5 helt nye bestyrelsesmedlemmer, som havde mange gode ideer til, hvordan vi skulle få en 
god bestyrelse. Den første aftale, der blev lavet var, at der ikke er noget, som hedder ”vi plejer at gøre”. 
Jeg tror, den var møntet på Frank Andersen og mig. 

Der har i 2014 været 53 vurderinger og 51 salg og overdragelser, så man kan vist godt sige, at de nye 
bestyrelsesmedlemmer blev kastet i ilden fra første færd. 

Pga. de mange vurderinger har 2 bestyrelsesmedlemmer været på kursus og er nu klar til at vurdere 
sammen med de gamle vurderingsfolk. 53 vurderinger var for meget for 2 vurderingsfolk. Her kan vi godt 
bruge et par havelejere mere, som kunne have lyst til at vurdere huse. Har det din interesse, kan du 
kontakte mig. 

Bestyrelsen ønsker, at indmeldelsesgebyret i foreningen sættes op fra kr. 1.000 til 1.250, samt at 
vurderingerne sættes op fra de nuværende kr. 1.200 til kr. 1.500. Dette ønskes på baggrund af det 
merarbejde, som der er både ved salg og ved vurderinger i forbindelse med, at vi er overgået til det nye 
salgs- og vurderingssystem, som er udarbejdet af forbundet 

Byggeudvalget har haft 7 ansøgninger om byggeri, som var i overensstemmelse med deklarationen. Vi skal 
senere stemme om en ny §, så vi også får fulgt op på byggerierne. 

Trailerpladserne er nu blevet renoveret, og vi vil gerne have gravet kæder ned på den førstkommende 
arbejdsdag, så vi kan låse trailere forsvarligt fast. Husk at trailere hører til her, og ikke på vores 
parkeringspladser. Her vil jeg også lige henstille til, at campingvognene bliver fjernet, da disse ikke må 
forefindes på området. 

Bestyrelsen tog endvidere en beslutning om, at der ikke længere skulle udleveres 3 ruller sække til hver 
have. Dette blev gjort på baggrund af, at administrationen er stor, og at vi i dag kan købe sække billigt i 
bl.a. super- og byggemarkeder.  

Mange havelejere havde stor forståelse for vores beslutning. 

2014 bød endvidere på nye vejnavne i foreningen. Således har Rønnebær Alle taget forandring til Slåen 
Alle, og Kirsebær Alle hedder nu Tranebær Alle. Dette betyder, at vi hver især har en officiel postadresse, 
og alle skal derfor sørge for at opsætte en postkasse med navn på udenfor, eller lige inde i haven. 

I skal vide, at det ikke er foreningen, som har ønsket disse ændringer, men det er kommunerne, brand og 
redning, som har truffet denne beslutning. 

Den siddende bestyrelse ønsker at lave driften af containergården om således, at den bliver drevet af 
frivillig arbejdskraft. Dette kan fungere ved, at 25 frivillige hver tager 4 vagter i løbet af en sæson. Herved vil 
vi også få mere socialt ind over containergården. Hvis der sidder nogle, som har lyst til at hjælpe med at 
løfte denne opgave, vil vi meget gerne høre fra jer inden I går hjem. Henvend jer eventuelt i baren med 
jeres havenr. og tlf.nr. 

Nu vi er ved containergården, skal jeg indskærpe, at den kun må benyttes i åbningstiden. Der er stadig for 
mange, som sætter affald udenfor lågen. Der er sågar set en ældre herre forsøge at klatre over hegnet for 
at komme af med sit affald. Når vi lukker ned for vinteren, og du ikke har nået at komme af med dit affald, 
skal du selv sørge for at bortskaffe dette. 

Foreningen råder over en legeplads, som i den grad trænger til fornyelse. Da det er en meget stor udgift at 
lave en legeplads, vil vi gerne spare op først. 

Sæsonen 2014 har været rigtig spændende. Det, som ikke har fungeret, er driften. Derfor vil vi i år udføre 
denne anderledes. Der vil i bladet, som udkommer i april/maj, blive offentliggjort 2 datoer, hvor bestyrelsen 
besigtiger foreningen, og der skal stier, forstykker og hække gerne være ordnet. Hvis tingene ikke er i 
orden, får man 10 dage til at få det ordnet. Er det stadig ikke ordnet, udstedes en bod svarende til en 
måneds leje, og yderligere 10 dage til at få bragt tingene i orden. Er det stadig ikke ordnet, sættes der 
fremmed arbejdskraft på for lejers regning. Dette er helt i tråd med vores vedtægter. 
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Dette skulle betyde at vi ikke længere har haver, som bringer skam over vores skønne forening.  

Dette nye tiltag skal ikke tages som en sovepude, da vi stadig vil henvende os til lejerne, hvis f.eks. stien er 
fuld af ukrudt i den mellemliggende periode. 

Der har i 2014 været 2 arbejdsdage. Den første i maj måned havde ikke det store fremmøde. Vi fik alligevel 
udført en del arbejde, bl.a. blev der sat flere skraldespande op i foreningen, som flittigt benyttes. 

I bestyrelsen talte vi om, hvad vi kunne gøre for at få jer ud af egne haver. Dette endte med en arbejdsdag, 
som skulle afsluttes med grisefest. Her var fremmødet fantastisk, og vi ser gerne endnu flere til næste år. I 
skal jo huske på, at vi alle skal være med til at forskønne foreningen, og det, at vi alle giver et nap med gør, 
at vi på den lange bane sparer penge i form af fremmed arbejdskraft. Der var og vil være opgaver til alle, 
også selvom du ikke er stor og stærk.  

Bestyrelsen har købt et tegneprogram, så alle huse og udhuse vil blive registreret elektronisk i løbet af 
nogen tid. 

Alle havelejere har fra Ballerup Kommune modtaget et brev om selv at registrere nyt byggeri på jeres 
grund. Jeg skal derfor bede alle om at tjekke op via BBR registret, om alle bygninger er registreret. Du 
kommer ind i BBR registret ved at logge på borger.dk eller eventuelt kontakt kommunen for at få hjælp. 

Sct. Hans blev igen afholdt, hvor bestyrelsen forsøgte sig med at sælge pølser og flæskestegssandwich. Vi 
var desværre op imod både VM i fodbold og studenterfester. Dette til trods havde vi en fantastisk aften, og 
vejret var med os. Hvis det står til den nuværende bestyrelse, vil vi gerne forsøge os med at sælge mad 
igen i år til Skt. Hans. 

Nogle havelejere har fået stillet et invalideskilt til rådighed. Dem vil bestyrelsen gerne have registreret, 
derfor vil vi gerne have en henvendelse fra de haver, som har et sådant skilt. Registreringen sker på 
baggrund af, at vi gerne vil flytte rundt på skiltene, når de ikke længere bruges. Skiltene koster mange 
penge, og hvis vi i stedet kan flytte et skilt, som ikke længere bruges, betyder det en besparelse for 
foreningen.  

Den 31. december 2014 sagde vi farvel til kreds 8, som vi hidtil har været en del af, og goddag til kreds 
Storkøbenhavn Vest, som rummer 4500 haver med Kirsten Holm som formand. Det skal nok blive 
spændende med et bredere samarbejde. 

Nu, hvor foråret er på vej, og frosten slipper sit tag, vil jeg opfordre alle til at lytte efter vandlyde, når I 
begynder at komme i jeres haver. Vandrør sprænger typisk, når frosten forlader vandrørene. I år har været 
en mild vinter, og mange har allerede åbnet for vandet, men i sidste weekend blev det pludselig 
minusgrader, og nogle steder holdt rørene ikke. Hører I vand løbe, så kontakt endelig bestyrelsen. 

Husk, at når du flytter, skal du melde adresseændring til kassereren. Vi bruger forholdsvis meget tid på at 
ringe havelejerne op, for at få en ny adresse registreret. 

Vi i bestyrelsen ønsker den gamle kolonihaveånd tilbage således, at vi bliver meget bedre til at hjælpe og 
respektere hinanden. 

Når der har været afstemning om beretningen, vil der komme en kort orientering omkring kloaksituationen. 

Jeg håber vi får et fantastisk forår og en god sommer i vores haver. 

 

Else Jensen, have 915 

Hvem skal håndhæve affaldssorteringen i containergården? Har oplevet, at containerfolkene var, ligesom 
havelejerne, ligeglade med, hvor tingene havnede. 
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Berit 

Det var faktisk derfor, vi nu ændrer tingene i containergården, hvor vagterne nu skal være mere 
opmærksomme og henvise til de rigtige containere.’ 

 

Flemming Olsen, have 557 

Siger tak til den siddende bestyrtelse, som han mener, udfører et godt arbejde. Efterlyser den skriftlige 
beretning, som man har været vant til i over 40 år. Roser tiltag til mere socialt samvær, men mener, at man 
godt kunne betale for containervagter. Gør opmærksom på, at man ikke selv kan rette i BBR-registeret. 

Berit 

Med hensyn til beretningen, så vil vi tage det til efterretning, men det kan kun blive en gentagelse, når den 
mundtlige beretning skal aflægges. Det er den samme tekst, jeg kan læse op, og blot tilføje, hvad der er 
sket de sidste to måneder. 

Med hensyn til containergården har vi drøftet frem og tilbage i bestyrelsen, og blev enige om at prøve 
denne form. Nu må vi se, hvordan det går, og evaluere på det til vinter. 

BBR registret skal man selv printe ud, og rette i hånden, før man sender det til kommunen. Man kan også 
ringe og få hjælp fra kommunen. 

Leif Janhede, have 833 

Vi har været 8 i containergården. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi i stedet for at få et personligt brev, 
var blevet indkaldt til et møde, hvor man fortalte os, at man har tænkt sig disse ændringer, og evt. sagt tak 
for de forgangne år. Det har intet med kroner og ører at gøre.  

Med hensyn til affald, der ikke kom de rigtige steder, så har vi, når gården lukkede, sorteret affaldet og 
puttet de rigtige steder. 

Ville gerne vide, hvad det koster at leje de containere, som man taler om. Hvor stor er besparelsen ved at 
skifte vognmand? 

Berit 

Vi har valgt at udsende et brev i stedet for en dialog med jer. 

Vi undersøger nye muligheder med hensyn til eje/leje af containere og afhentning, men det bliver først 
aktuelt til næste år, da denne ordning skal opsiges et halvt år før årets udgang, hvilket vi ikke har været 
opmærksomme på. To af vore containere trænger til at blive skiftet ud. Det ville være rart med en 
papcontainer, så vi kunne sælge vores pap. Vi ønsker naturligvis ikke at fordyre containergården, men 
arbejder på at få en enklere løsning. 

Charlotte, have 701 

Med hensyn til eje/leje af containere, så undersøger vi det. Det er jo ret upraktisk med vores åbne container 
til småt brændbart, hvor vi også lægger pap. Som det er nu, betaler vi også afgift af regnvandet til 
Vestforbrændingen, når pappet er blevet vådt efter regn. Vi har haft ekspert bistand til dette, og har haft 
dialog med Henry Andersen, som er en lokal vognmand. Vi skal altså ikke betale transport til og fra 
Brøndby, som den nuværende vognmand kommer fra, kun til og fra Råmosevej, så der er allerede en 
besparelse der. Vores container til murbrokker skal deles op. Som det er nu, betaler vi den dyre afgift, men 
deler vi op, så murbrokker kommer for sig og keramik, porcelæn osv. for sig, bliver afgiften billigere. Vi vil 
gerne gøre containergården billigere, for den er rigtig, rigtig dyr. Det meste betaler vi til Ballerup Kommune, 
fordi vi skal være med til at betale for Genbrugspladsen på Tempovej, så jeg opfordrer jer alle til at bruge 
den rigtig meget! 
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Carsten Pedersen, have 643 

Jeg kan ikke rigtig forstå, at du siger, at de nye vejnavne er trukket ned over hovedet på os. I det brev, jeg 
fik i december, stod, at ændringen er sket i samarbejde med foreningen. Er det din fremlægning eller 
brevet, der ikke er rigtig. 

Berit 

Jeg har ikke præciseret det godt nok. Det, vi har fået trukket ned over hovedet var, at to veje skulle skifte 
navn. De kom selv med forslag til de nye vejnavne, som vi valgte at godkende. Jeg ved godt, at der ikke er 
bær i det ene, men så kan I huske mig for et eller andet… 

Svarene tilfredsstillede også Leif Janhede. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Gerd Larsen 

Kloakeringen er afsluttet, og vi burde alle være tilsluttet kloakken. Er der nogle, der endnu ikke er det, skal I 
gøre det hurtigst muligt. 

Status på kloakeringsprojektet. 

Gravmand, vores entreprenør, har kun villet tale med os gennem advokater, og har anlagt klageskrift til en 
voldgiftssag mod os, fordi vi ikke vil efterkomme en betaling for ekstra udgifter for: byggeplads kr. 375,000, 
tv-inspektion af stikledninger kr. 308.750 og en indeksregulering på kr. 86.237,00. Det giver i alt kr. 
769.987,00, som vi mener ikke er berettiget. Vi fik den ekstraregning den 25.3.2014, altså ca. 9 mdr. efter 
at vi modtog slutregningen i henhold til entreprisekontrakten. For at klæde vores advokat godt på, har vi 
brugt rigtig mange timer i årets løb på at indhente dokumentation på de forkerte påstande mod Gravmand, 
og skrive udredningen til advokaten til svarskrift og replik. Det er en meget omfattende sag med sådan en 
voldgiftssag. Iflg. advokaten har vi en særdeles god sag. Vi havde håbet, at vi i dag kunne give jer 
resultatet af voldgiftssagen, der ellers var berammet til begyndelsen af marts i år, men den dommer, der 
var udset til at køre sagen, trak sig, og derfor blev sagen udsat til den 24. november i år. Vi må derfor 
yderligere væbne os med tålmodighed. 

Vi har stillet et modkrav for mangler og dokumentationer på kr. 947.500 plus ekstraomkostninger for 
byggeledelse kr. 94.383, i alt kr. 1.o41.883. 

Der burde for længst være blevet udleveret tegninger på ledningsføring i de private haver, hvor Gravmand 
har udført arbejdet. Vi rykkede igen Gravmand for disse tegninger for omkring 4 mdr. siden, men fik det 
svar, at det var en privat sag mellem havelejer og Gravmand. Vi brød os ikke om dette hovne svar, så vi 
kontaktede kommunen og forklarede dem sagens sammenhæng. Åbenbart har kommunens henvendelse 
til Gravmand fået ham på andre tanker. For få dage siden fik vi de godkendte skitser tilsend elektronisk fra 
kommunen, som nu er bestyrelsen i hænde. Nu håber vi, at der er gode nyheder at berette om på næste 
generalforsamling. 

Lotte 

Kære Gerd! Nu har du opdateret os om, hvordan det går med vores kloaksag, og vi afventer spændt 
udfaldet. Vores forening har været så priviligeret, at du Gert, efter at du trak dig fra bestyrelsesarbejdet, 
valgte at følge kloaksagen til dørs. Det skal vi alle i Rønhøjgård være taknemlige for, fordi det ville have 
været en rimelig uoverskuelig proces at sætte sig ind i. Vi i bestyrelsen har besluttet, at du skal honoreres 
for det fantastiske arbejde, du har gjort. Du får her en kurv til glæde for øjnene hjemme i vinterboligen, og 
når du om lidt flytter i haven, er alle planter til at putte direkte i jorden, så du også kan få glæde af 
blomsterne i resten af året og i årene, der kommer. Selvom vi ved, hvor glad du er for din have og for at 
være i Rønhøjgård, er der også et gavekort til et weekendophold på Dragsholm Slot, hvor du og Per kan få 
en hyggestund lidt væk fra det hele med lidt god mad, og en på opleveren. Vi glæder os til, at kloaksagen 
er løst, og er ikke i tvivl om, at du også glæder dig. Mange tak Gert. 
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Kæmpe stående klapsalve til Gerd! 

Gerd, som for en gangs skyld manglede ord, sagde tusind tak. 

 

Inge Christensen, have 358 

Jeg er interesseret i at få tegningen fra Gravmand, ligesom alle andre, hvor han udførte arbejdet. Skal jeg 
selv kontakte Gravmand? 

Gerd 

Bestyrelsen vil helst have, at I selv kontakter Gravmand, men ellers kan I få en kopi fra bestyrelsen. 

Berit 

Hvis I ikke kan vente med at få tegningen fra Gravmand, så skriv en mail til forretningsudvalget, eller ring, 
og så skal jeg nok printe det ud, men jeg har fået rigtig mange tegninger, ca. 400! 

Carsten Pedersen, have 643 

Jeg er en af de heldige, der fik en kuvert udleveret om, at jeg skal aflevere tegning på min kloak. Jeg har 
forsøgt at kontakte Gravmand, men det er umuligt at får kontakt. 

 

3. Regnskab 

Lotte gennemgik regnskabet, og forklarede enkelte punkter. Med hensyn til afskrivning af vores kloak, fik 
Lotte forkerte oplysninger fra revisoren, som påstod, at der skal afskrives på den. Det viste sig, efter at 
regnskabet var revideret, at kolonihaveforbundet har særordning, hvorefter der ikke skal afskrives på 
kloakken. Om der bliver ændret i regnskabet, afgør bestyrelsen i samarbejde med revisoren. 

Regnskabet med Lottes bemærkninger og evt. efterreguleringer blev enstemmigt vedtaget. 

 

Kirsten 

Der er 97 haver tilstede med to stemmer hver, altså 194 stemmer. Når vi skal have vedtægts forslag, der 
skal stemmes om, skal der være 2/3 del, der skal stemme for, og det er 130 stemmer. 

 

6. Forelæggelse af budget 

Lotte gennemgik budgettet, hvorunder hun blandt andet fortalte om, at Rønbladet, som vi kender den, ikke 
bliver udsendt mere, da der desværre ikke kommer indslag til bladet, men en engang om året bliver der 
udsendt et informationsblad med praktiske oplysninger, beretning, regnskab og 
generalforsamlingsreferatet. Hun fortalte også, at man har fundet en anden udbyder til at slå græs på vore 
fællesarealer, der gør, at vi sparer kr. 60.000 om året på den post de næste tre år. Når vi fjerner afskrivning 
for kloakken, bliver nettoresultatet for budgettet ikke kr. -120.000, men kr. + 130.000. 

Else Jensen, have 915 

Har jeg forstået det rigtigt, at der kun kommer et blad om året? Det er godt nok en trist nyhed. 
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Lotte 

Det blad, vi hidtil har sendt ud 3-4 gange om året, er der intet nyt i. Det er bestyrelsen, der skal digte, finde 
på, hvad vi skal fylde bladet ud med. Der kommer ingen input fra jer havelejere. I dag er vi meget mere på 
facebook og på vores hjemmeside, hvor man kan få alle de informationer, man har brug for, og hvor der 
løbende bliver opdateret. 

Flemming Olsen, have 557 

Det, jeg har savnet fra bestyrelsen, og som er min kæphest, er information. Jeg synes, den er mangelfuld, 
den er ringe. Vi kan læse ganske små udpluk fra jeres bestyrelsesreferater i udhængsskabene, men for 
mig at se, er de næsten værdiløse. Til gengæld savner jeg mere information, og nu trækker I også 
Rønbladet til dels tilbage. Den skriftlige beretning i indkaldelsen var trukket tilbage. Det er en lille smule for 
smart. Der var mange ting, man godt kunne have skrevet i indkaldelsen. Nu hører vi også om 
græsslåningen, hvor en ny skal overtage jobbet. Det kunne man godt have oplyst om i indkaldelsen, så 
man havde tid til at sætte sig ind i, hvad det er, der foregår. Asfalteringen på Højvænge Alle får vi også 
spontant at vide her fra mikrofonen. Jeg synes ikke, det er helt rimeligt. Jeg synes, I trækker jeres 
informationer for nemt, for hurtigt og for billigt tilbage. Så er der facebook og en hel masse anden 
smartness, men det er ikke os alle, der er 25 år. Jeg synes I skulle skrive lidt mere, lidt bedre og mere 
informativt. 

 

Henrik Dencker, have 856 

Jeg er 73 år, så jeg er ikke opdraget med edb af nogen art, men jeg har en sådan maskine, og kan godt 
finde ud af at slå op og se, hvad der står på Rønhøjgårds hjemmeside. Når Olsen nu står og hælder vand 
ud af ørerne, så vil jeg sige: så kom i gang, gamle mand! Kom i gang! Der er masser af information der! 
Jeg er for øvrigt ikke så glad for, at vi kun får et Rønblad om året, det indrømmer jeg. Jeg elsker at sidde at 
kigge i foreningens blad, men det er en omkostning. Det skal trykkes, sendes ud eller omdeles, og hvor 
mange hjælper os med at lave et indlæg til det blad? Ingen! I laver intet! Hvis I vil have et blad, der vil 
noget, så må I op til vores søde veninde, som kan noget af det der. Men I gør intet! Ja, det er kedeligt, at 
der ikke kommer et blad, men det er jeres egen skyld! 

Frank Andersen, have 345 

Aftalen om græsslåningen er kommet i stand indenfor de sidste 14 dage, så den oplysning kunne ikke have 
været med i indkaldelsen. Nu nævnte vi det her, fordi I er her, og det var nemt at sige. 

Budgettet blev vedtaget med overvældende flertal. 

 

5. Indkomne forslag 

Bestyrelsesforslag til ”Vedtægter og Ordensregler” 

§8 Vurdering, salg og byggesager 

Nyt stk. 5 og 6 

5. Før noget byggeri i området påbegyndes, skal der til foreningens behandling af medlemmernes 
byggeandragender fremsendes tegninger visende de ting, der skal til, for at foreningens bestyrelse i 
overensstemmelse med indholdet af deklarationen kan forvisse sig om, at bestemmelserne overholdes. 

6. Byggeudvalget har pligt til at efterse om nyopførelsen følger den godkendte tegning, senest 6 mdr. efter 
færdiggørelsen, og/eller senest 2 år efter godkendelsen. 

Er resultatet ikke i overensstemmelse med den godkendte tegning, skal nybygningen rettes ind indenfor 1 
år. 
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Er dette ikke sket, bliver byggesagen afleveret til Ballerup Kommune, med efterfølgende sagsomkostninger 
fra kommunen til lejeren. 

 §8 stk.5 og 6 blev vedtaget 

Forslag fra Leif Janhede, have 833 

Der skal igen udleveres 3 ruller sække af Containergården, som skal være gratis. 

Leif begrunder sit forslag 

Vi har ydet en service for medlemmerne i mange år. Ud fra det budget, vi lige har vedtaget, er man begyndt 
at spare, men så synes jeg, at det var en meget god ide med bare en lille smule service. Det gør det også 
meget nemmere at se, hvad der er i de sække, da de er klare, men jeg ved godt, at kommunen har 
godkendt de sorte sække. Jeg ved godt, at de kun koster 10 eller 15 kr., men jeg mener, at man bare en 
enkelt gang kunne byde medlemmerne lidt service i stedet for en besparelse. 

Charlotte, have 701 

Vi har fjernet den post, fordi den var administrativt belastende, og så kan man faktisk købe dem stort set 
alle steder. Vi vil som bestyrelse egentlig hellere hygge sammen, lave nogle grillfester og få lidt øl eller lidt 
vin og komme hinanden ved, frem for at uddele sække. Det er ikke kun bestyrelsen, men også mange 
andre, der har sagt, at det er en god ide, at vi kommer hinanden lidt mere ved. Ikke misforstå, det er ikke 
bestyrelsen, der skal hygge sig, det er os alle sammen! 

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal 

7. Valg 

a. Formand for 2 år 

    Berit Eriksson Have 802 blev genvalgt 

 

b. 3 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

     Charlotte Arlington Have 701 blev genvalgt 

     Birgitte Ruth Larsen Have 112 blev genvalgt 

     Sabina Bothmann Have 709 blev valgt 

 

c. 1 Bestyrelsesmedlem for 1 år 

   Betty Kirstein Have 723 blev valgt 

 

d. 3 suppleanter for 1 år 

    Lars Otterup Have 719 blev valgt 

    Jannie Petersen Have 444 blev valgt 

    Line Petersen Have 845 blev valgt 

 

e. 1 bilagskontrollant for 1 år 

    Jenø Cservenka Have 566 blev valgt 
[8] 

 



    1 bilagskontrollant for 2 år 

     Gerd Larsen Have 029 blev genvalgt 

     1 bilagskontrollant suppleant for 1 år 

     Heidi Winding Have 146 blev valgt 

 

9. Eventuelt 

Else Jensen, have 815 

Det drejer sig om Gravmands tegninger. Jeg vil foreslå, at vi også får tegningerne smidt ind næste gang 
bestyrelsen alligevel skal smide noget i vores postkasser, så vi ikke alle sammen skal slås med Gravmand. 

I efteråret prøvede bestyrtelsen at indkalde til plantebytning. Jeg var med, og det var meget hyggeligt. Så 
hvis I allerede har datoerne, ville det være rart at få dem oplyst nu. 

Berit 

Med hensyn til Gravmands tegninger, skal vi nok få løst problemet. Hvis jeg kan få min printer til at arbejde 
hurtigt, skal I snart få dem. 

Aktivitetsudvalget har plantebytning med i programmet, og I får snart en seddel delt ud med alle datoerne 
for arrangementerne. 

 

Lotte, have 155 

Jeg håber, at man har sparet rigtig mange penge på udsendelse af indkaldelse og regnskab, der er med så 
små bogstaver, at vi gråhårede ikke har mulighed for at læse det. Jeg håber, at der kan blive råd til større 
bogstaver til næste år. 

Kirsten 

Som den nye formand for den nye kreds, Hovedstaden Vest, som vi nu er medlemmer af fra 1. januar 
2015, gav Kirsten en orientering om, hvad der sker i den store kreds, som vi er blevet pålagt af Forbundet 
at blive indlemmet i. Kirsten er med i Forbundets forretningsudvalg, infoudvalg, og salgs og 
vurderingsudvalg. Kirsten har stillet som betingelse for at blive formand, at hun vil have et medlem fra hver 
af foreningerne med i kredsbestyrelsen, så de direkte kan tage alle informationerne med tilbage til hver 
deres forening. Det forenkler arbejdet, og man er sikker på, at alle foreningerne får orienteringen. Kirsten 
sidder på Rønhøjgårds post, men da hun ikke er i bestyrelsen, har hun besluttet, at Berit skal være med til 
møderne. Hvis det bliver ændret, vil hun stoppe som formand. Hun orienterede om, at vurderingsskemaet 
vil blive ændret, så man ikke skal afskrive på kloak, heller ikke på den private del. Fortalte om BBR skema 
og om den kommende Kongres i efteråret. 

Joan have 528 

Med hensyn til BBR skemaet, så står der sommerhus/fritidshus/havehus på samme linje, så man kan ikke 
vælge. Men man skal huske at rette, for ellers får man en bøde! Man kan evt. ringe til kommunen, de er 
rigtig søde til at hjælpe en. 

Jenø have 566 

Jeg sad som kasserer i vores gamle kreds. Da vi skulle ind i den nye kreds, skulle vi indskyde kr. 50,00 pr 
medlem. Restbeløbet skal så fordeles mellem de tre foreninger i forhold til antal medlemmer. Rønhøjgårds 
kasserer får tilsendt kr. 23.480, som er Rønhøjgårds andel af formuen. Jenø takkede bestyrelsen for det 
gode arbejde. 
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Allan have 266 

På min BBR står der intet om mit skur og min overdækkede terrasse, som var der, da jeg købte haven, og 
som blev bygget i 1982. Jeg ved ikke, om det er foreningen, eller den tidligere ejer, der har forsømt at 
oplyse BBR i sin tid. Nu skal jeg bygge et nyt skur. Skal jeg selv oplyse om det til BBR? Det vil jeg gerne 
vide. 

Berit 

Det kan jeg hurtigt svare på. Jeg tror, det er derfor, vi har fået skemaerne ud, fordi der er sket nogle fejl og 
mangler i BBR registret. Nogen ting er forsvundet, noget er kommet til, noget er ikke opdateret. Jeg ved 
ikke, hvem der har fejlet. Et hus fra 1982? Det er ikke de samme personer, der sidder i kommunen eller i 
bestyrelsen i dag. Men det er derfor, kommunen nu beder os alle om at opdatere. Jeg vil prøve, om jeg kan 
få flere informationer, som så vil komme med i Rønbladet. 

Kirsten 

Fortalte, at syv foreninger i Ballerup Kommune skal have nye Deklarationer i år, derfor er den nye kreds i 
forhandlinger med kommunen. Man vil forsøge at opnå at få de samme betingelser, som i Glostrup 
Kommune, hvor der må være mere under tag, end vi må have her. Vi har endnu ikke fået tidsfrist fra 
kommunen, men det er et stort arbejde, og det er i tvivlsomt om, om det kan nås i år. 

Berit 

Takkede for god ro og orden og en konstruktiv generalforsamling. Der er nogle ting, som bestyrelsen vil 
tage til efterretning, men nye mennesker – det tager tid. 

Ønskede en god sommer. 
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