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Sikken fest..
Ny formand
Søges s.2

Generalforsamling
om vandmåler s.5

Ny formand
søges

På grund at for stort arbejdspres har vores formand Ulrik Yde måtte
trække sig. Næstformand Anders Henriksen
tager over indtil generalforsamlingen i marts,
hvor der skal vælges ny
formand

Ulrik Yde og Anders Henriksen da de styrede
tropperne under efterårets arbejdsdag.

I en stor kolonihaveforening som
Rønhøjgard er der mange opgaver at
se til som formand og særligt dette
år har været en udfordring omkring
møder med kommunen om ny lokalplan, arbejdet med vandmåler forslag, dræn og andre ting. Hvis man
så samtidig har en arbejdsplads, der
lige pludselig ryger ud i en fusion, så
man derfor får en masse ekstra arbejde. Ja i perioder har skullet arbejde for to, så er det pludseligt svært
også at skulle være formand for vores forening.

Han siger om formandsskiftet:
- Ulrik har aldrig været en
mand, der laver noget halvt. Tværtimod har han som formand haft et
meget højt ambitionsniveau og påtaget sig for mange ting selv. Så det
har været et pres og en forståelig
reaktion, når hans arbejdsliv også er
presset. Det bliver selvfølgelig en
udfordring for mig, men nu handler
det om at få butikken til at køre så vi
kan komme godt videre på næste
generalforsamling.
Anders Henriksen fortæller
samtidig, at det her er en nødløsNæstformand tager over
ning, og at han ikke har tænkt sig at
Det har været situationen for vores stille op som formand.
formand Ulrik Yde, der i stedet for at
Ulrik gør dog arbejdet færdigt
lave en masse foreningsarbejde
omkring drænet ved Tyttebær Alle
halvt, har valgt at trække sig. Hvilket og fortsætter også dialogen med
betyder at vores næstformand Ankommunen om den nye lokalplan.
ders Henriksen bliver konstitueret
formand ind til den ordinære
generalforsamling næste år i
2
marts.

Containergården
Sommeren 2019 går på held
og i den anledning lukker vi for
Containergården
Traditionen tro.. er sidste tur til containergården i skolernes
efterårsferie og i år er det..
Søndag den 20. oktober fra 10.00 til 12.00
Der grilles pølser, og der vil være øl/vand/kaffe og selvfølgelig, som altid saft og bolsjer til barnlige sjæle og alle ungerne..

Alt sammen .... Så længe lager haves!
Årets porcelæn er limet med..
Det muntre køkken
-Så kom og kast en bold
Vel mødt og tak for en hyggelig sommer og rigtig god vinter, Jul og Nytår
Fra os på Containergården

OBS! Oktober måned er der kun åbent søndage
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Containergården Anno 2020!
Når forårsrengøringen står for skud,
i hus og have åbner vi Containergården og i 2020 er det, Onsdag den 1.
april kl. 17.00 til 19.00

Har du lyst til at være en del af
fællesskabet, så er du meget velkommen til at komme og tage
nogle vagter her på containergården.

Søndag den 5. april kl. 10 til 12 vil
der være varm kakao, kaffe, te og
De første par vagter er du med
kringle/wienerbrød så længe lager
som 3. person, så du kommer stilhaves.. Her er selvfølge også bolsjer/ le og roligt ind i tingene.
saftevand til alle ungerne
Når året går på held og som tak
for din kæmpe indsats, holder vi
Åbningstider 2020
en fantastisk hyggelig fest for os
de frivillige + vedhæng med alt
Hver onsdag fra kl. 17 -19
betalt. OBS! Festen udløses/fås
Hver søndag fra kl. 10 -12
ved 3 vagter.
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Generalforsamling
forsinket
Da vi alligevel ikke kan få
eventuelle vandmålere etableret før foråret pga. for meget
grundvand udnyttes tiden til at
få projekt og risici præciseret
Den forventede generalforsamling her i
efteråret bliver udskudt en anelse. Der
har nemlig været en såkaldt spørgerunde, hvor de bydende entreprenørere
har været herude i området for at se og
spørge til opgaven.
I den forbindelse blev alle, også vandmålerudvalget opmærksomme på nogle
risici, det er klogt at tage højde for i
udbudsmaterialet, så vi ikke får problemer eller ekstraudgifter senere.

Har vi din e-mail
adresse?

Da entreprenørerne samtidig oplyste, at
de uanset hvad der bliver besluttet ikke
ville kunne lave gravearbejdet her i
efteråret/vinter pga. af for højt grundvand, er der ingen grund til jag. Det er
derfor besluttet at bruge tiden fornuftigt til ny udbudsrunde, hvor projektet bliver mere præcist beskrevet.
Det giver bedre beslutningsgrundlag,
men forsinker til gengæld generalforsamlingen – der dog forventes afholdt
inden udgangen af i år.

vedtog, at bruge e-mail fremover
for at spare foreningen og dermed
os alle sammen for et tocifret beløb
til porto. Hvis du i forvejen er undHvis ikke, så send os lige en mail
med den og husk havenummer. El- taget fra at bruge e-boks kan du dog
lers får du ikke indkaldelser til gene- fortsat få informationer fra foreningen med post, men så skal vi også
ralforsamlingen og andre vigtige
have besked. Du kan skrive til vores
informationer fra foreningen. Det
kasserer Betty Kirstein på denne
skyldes, at generalforsamlingen i
foråret med et overvældende flertal mail: kassereren@ronhojgaard.dk 5

Arbejdsdagen slog ny rekord
141 mødte frem til arbejdsdagen, hvor der blandt meget blev
fordelt 17 tons småsten ude på stierne
Solen stod højt og varmede fra morgenstunden af på sæsonens sidste
officielle arbejdsdag, så det var faktisk alt for godt vejr til at arbejde i.
Alligevel mødte 141 frem, hvilket er
ny rekord og der blev ikke sparet på
kræfterne efter kaffe og indskrivning.
Blandt opgaverne var 17 tons sten i
bigbags, der skulle fordeles rundt på
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stierne, beskæring af grønne områder, huller fra hunde, der skulle dækkes på fælles områder, indsamling af
affald smidt i krat og på stier, afvaskning af skilte og service i foreningshus, sten og petanquebane, der skulle males m.m.
Forsøg med parkeringsbåse
Malerkoste og bøtter kom også frem
på nogle af vores parkeringspladser.
Her er det et kendt problem, at der
ofte ikke er pladser nok og at man
ser biler fylde halvanden parkeringsplads eller mere. Derfor har vi nu
forsøgt at male afmærkninger på
asfalten, der skal markere parkeringsbåse. Meningen er, at rammer vi
alle ind efter båsene, så får vi faktisk

flere parkeringspladser, så
der også er plads til din bil
den dag, du er den sidste
som kommer hjem.
Efter den flotte arbejdsindsats, som bestyrelsen allerede har rost på hjemmeside
og Facebook, pakkede alle
ned omkring klokken to, for
En flok fra malerholdet
så var der stor frokostbuffet
med fadøl, vand og vin. Og så gik
længe for nogle.
snakken og hyggen ved bordene ligeså længe man orkede – og det var

Forsættes.
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Vil du slippe for afgiften?
Nu vedtog vi jo på sidste generalforsamling, at det koster 200 kroner pr.
have, hvis man ikke deltager på
den ene af årets to arbejdsdage.
Men flere har været forhindret
og bestyrelsen har besluttet at
lave en ekstra arbejdsdag, hvis
man vil slippe for afgiften. Foreningshuset trænger nemlig gevaldig til at blive malet indvendigt. Det bliver i uge 42, se på
hjemmeside, facebook for nærmere oplysninger eller kontakt
formand Anders Henriksen og
hør nærmere.
(Kontaktoplysninger bag på bladet) Det vil desuden også blive
muligt at slippe for afgiften i
2020, hvis man deltager i vinterbeskæringen. Hold øje med datoen på hjemmeside og Facebook.
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De smukkeste haver 2019
Sidst i august var der tur rundt for at opleve og nyde de 11 haver, der er blevet hædret som årets præmiehaver
Drivhuse med planter tunge af druer og
de rødeste fine tomater, sommerfuglebuske med legende sommerfugle i mange farver. Hortensiaer der står ligeså
farverige i deres overvældende pragt og
andre stauder følger trop. Terrasser,
hyggekroge og højbede. Der er små
vandfontainer, statuer og lamper og så
er der en sirlig orden overalt i haverne,
hvor de cirka 25 nysgerrige og videbegærlige kommer rundt denne solrige
lørdag sidst i august.

Og det er ikke tilfældige haver, men
haver deres ejere har brugt ubeskriveligt mange timer i, fordi de holder af at
gå ude og rode i jorden, få ideer og se
tingene gro. Så meget af de er hædret
som Rønhøjgårds smukkeste haver i
2019. De såkaldt 11 præmiehaver fordelt på en ærespræmie og 10 førstepladser. For at opnå denne hæder er
der strikse regler, der er udstukket af
Kolonihaveforbundet. Antallet af haver
der kan opnå præmie sker i forhold til
foreningens samlede antal haver, man
kan ikke blive præmiehave, hvis man
har været det indenfor de sidste fire år,
man skal passe sin have selv og så er det
noget man bliver nomineret til af sidste
års vindere, som tager rundt og ser på
haver. De får hver deres område og må
så indstille to haver hver. Det er Jan
Pedersen, der sørger for, at alt går rigtig
til.

9

Dommeren på besøg
Indtil midt i juni så kommer
dommeren. Det er her havekonsulenten Henrik Ward
Poulsen fra Kolonihaveforbundet kommer ind i billedet.
Han er uddannet anlægsgartner og underviser til dagligt
dem, der vil være anlægsgartnere eller gartnertekniker på
Roskilde Tekniske Skole. Han
tager rundt i de i alt 22 haver og ser,
hvor sunde planterne er, om der er
sygdomme, hvordan haven er anlagt
og om arealet er brugt spændende,
om der er orden.
- Det er en vurdering, vi kalder
HOAS, der står for helhed, orden,
anlæg og sundhed. Her kan jeg så
give fra 1-10 point for hver kategori.
Men der er aldrig nogen, der får 40
point, der skal altid være mulighed
for fremdrift og udvikling, fortæller
han.
Han er dommer i tre
kolonihaveforeninger i
vores kreds, og han for-

Dommer Henrik Ward Poulsen
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tæller at ud over de 11 præmiehaver, vi har ret til at hædre – er det
også muligt, som nogen foreninger
gør, at uddele en særlig hæder til en
miljøvenlig have, hvor der er gjort en
masse tiltag med for eksempel planter og insekthoteller med det mål, at
dyr og insekter skal have det godt.
Desuden kan foreningen også vælge
at hædre en særlig børnevenlig have. Så hermed er forslagene givet
videre til Præmiehaveudvalget, der i

øvrigt også holder en Præmiehavefest sammen med Haveforeningen

Hestholm, hvor alle vinderne bliver fejret på behørig vis.
Viden bliver delt
Og så tilbage til haverne for det
er her det vigtigste foregår i dag. Der
er både glæde og stolthed hos dem,
der har haverne – og snakken går
mellem dem og de nysgerrige og
videbegærlige gæster. Man henter
inspiration til sin egen have, udveksler erfaringer om planter, og hvordan har i så gjort det – måske der
også bliver lavet lidt aftaler om stiklinger og frø – det skal være usagt.
Men nyd billederne, de får ingen
billedtekster for ingen skal fremhæves frem for andre for de er alle
smukke, ren natur og haver, der
bliver passet på med kærlighed. Og
så skal det lige understreges, at billederne her slet ikke yder haverne
retfærdighed. For haver og i særdeleshed præmiehaver skal opleves,
mærkes og nydes i al deres helhed
og forunderlige pragt.
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Præmiehaver 2019

Et stort tillykke skal lyde til alle
præmietagere:
Dennis (Ærespræmie) - Have 337
Else Marie og Torben - Have 160
Kirsten og Christian - Have 621
Tina og Howard - Have 109
Janni - Have 321
Egon - Have 602
Erik og Kate -Have 563
Kim og Bettina - Have 268
Michael og Jette - Have 312
Zdzislawa - Have 157
Bette - Have 502

Aktivitetsudvalget efterlyser
nye medlemmer
Har du lyst til at komme og give en
hånd med ved et eller flere af vore
arrangementer, er du rigtig velkommen til at komme og høre nærmere,
når vi holder opstartsmøde i april.
Dato vil blive slået op på Facebook
og på hjemmesiden. Jo flere vi er i
udvalget, des færre opgaver har vi
hver især.
Du vil naturligvis blive taget godt
imod, og blive grundigt introduceret
om hvad vi laver. Husk på, at vi ikke
bare ”knokler”, men også hygger
rigtig meget i udvalget.
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Traditionen tro stod Aktivitetsudvalget for at der
blev fællessang og bål
Skt. Hans aften.

Året i Aktivitetsudvalget
For første gang forsøgte vi os med at
holde flaghejsning den 1. søndag i
april, hvor vi alle sang kolonihavesangen. Fremmødet var fremragende til trods for, at det var tidligt på
sæsonen.

rigtig mange benyttede sig af.
Formand Ulrik Yde stod for båltalen,
og midsommevisen blev sunget,
mens bålet blev tændt.

7 gange kondibanko
Allerede få dage efter Skt. Hans blev
Mad, lodder og Skt. Hans
vores første kondibanko afholdt, og
Den næste aktivitet vi afholdt, var
fremmødet var rigtig stort. Igen i år
Skt. Hans. Her mødte vi store udforvar der stor rift om vores flæskedringer, da sponsorgaver var meget
stegssandwich og bankoplader.
svære at få fat i. Men efter en del
benarbejde lykkedes det at få alle
Vi har afholdt 7 kondibanko, hvoraf
præmier i hus, og vores tombola klar to foregik i regnvejr. Rigtig mange
til tiden.
trodsede dog regnen, og kom trolig
Vanen tro kunne der købes øl/vand/ forbi for at gå tur med paraply, og
mad og lodder til tombolaen, hvilket derefter indtage aftensmaden indenfor i foreningshuset.
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Andre kondibanko foregik i
bagende sol,
hvor fadølsanlægget kom på
overarbejde, og
sandwich fløj
over disken i
højt tempo.

Antallet af deltagere var dog
en del reduceret ved den
sidste kondiban- 16 beboere fra Toftehaven kom til smørrebrød og lagkage.
ko. Om årsagen
var det meget varme vejr, ferie, børVi sluttede sæsonen af med at have
nenes snarlige skolestart, eller sim16 beboere og 6 plejere fra plejecenpelthen fordi man var blevet træt af
teret Toftehaven på besøg. Dette er
at spise flæskestegssandwich torsen tradition, som har stået på i mere
dag efter torsdag, er svært at gætte.
end 20 år. Der blev serveret sild,
Børnedage udfordret
smørrebrød og ost, dertil øl og snaps
Da vi planlagde programmet for
og masse af sang. Herefter traktere2019, kendte vi ikke til, at jubilæde vi med kaffe og lagkage. Inden vi
umsudvalget havde planer om en
sagde farvel, fik alle en is til at køle
storslået dag for børnene til jubilæet sig med i bussen på vejen hjem. De
– så vores første børnedag, der var plejere, som var med, mente bekort tid efter jubilæet, kunne ikke
stemt, at alle beboerne havde haft
hamle op med deres arrangement. en fantastisk dag, og de glæder sig
Børnene var måske mættet, og der- alle til at komme tilbage til næste år.
for dukkede der desværre ingen
børn op til vores børnedag.
Børnedag nummer to blev vi nødt til Aktivitetsudvalget
at aflyse, da udvalget var ramt af
ferie og sygdom, men vi håber at
vende stærkt tilbage i 2020 med en
ny børnedag.
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Sikken fest - vi har haft….
Lidt bulder, brag og regn fra oven kunne en ikke spolere en fantastisk festlig 50 års jubilæumsdag, hvor der var noget for enhver smag og alt klappede
Skøøøn festdag og fest. Tak for en
fantastisk aften med supergod mad
og underholdning. Dejligt så mange
børn mødte op trods vejret. Tak det
var topklasse. Fantastisk flot arrangement. Takker for fed fest. Helt
fantastisk fest i går. Det var verdensklasse. Kæmpe tak - alt klappede
bare. Kæmpetak og respekt for den
store indsats til jubilæumsudvalget.
Det var bare nogle af de rosende ord
til især jubilæums/festudvalget, der
blev slået op på Facebook i dagene
efter jubilæumsdagen den 15.juni.

slikposer, fadøl, vin, festmenu med
forret og buffet, taler, gaver, hæder
til 50 års jubilarer, musik og dans,
for bare at nævne lidt.
Fotos og flotte ord
Men nyd et udpluk af Jakob Mydtskovs flotte billeder her, og læs nogle af de rosende ord til Rønhøjgård
fra Ballerups 1.viceborgmester Lolan
Marianne Ottesen (A), der deltog
med sin mand og holdt tale. Hun har
i øvrigt selv en kolonihave i en af
kommunens andre foreninger.

En dag, der sent vil blive glemt, hvor (ps. Vi arbejder på, at få en aftale så
der var noget for alle aldre. Hoppe- vi kan få alle de flotte fotos på nettet
i stor størrelse)
borge, ansigtsmaling, guldmønter,

Borgmester-tale
(udvalgte udpluk)
- Rønhøjgård er grundlagt i en periode,
hvor Ballerup var i en rivende udvikling og kolonihaverne passede rigtigt godt
ind i udviklingen. Her kunne man finde
natur og luft. Man kunne klare sig med
lidt mindre plads – et mere enkelt liv,
end ellers.
Rønhøjgård er gode fællesskaber
- Rønhøjgård var - og her ér – gode fællesskaber. Fællesskaber hvor man mødes
over hækken, eller hos Købmanden – i
fælleshuset, eller til en aktivitet.. Det kan
være fællesarbejde i området, hvor mange beboere deltager, eller Sankt Hans
båd og fest – eller de mere faste aktivite-

ter som petanque, stavgang og hundetræning m.m.
- Her i Kolonihaverne passer man på hinanden – giver måske en hånd til den æl-

dre, der ikke kan løfte
det tunge mere, eller
kigger efter hinandens
børn og haver.
- Her er fine veje. Her ser
rigtigt pænt, ordentligt
og hyggeligt ud… Her har
man lyst til at være og til
at bo.
Kolonihaver skal være for alle
- Jeg ved, at der er en dialog med kolonihaverne og vores Tekniske afdeling på
Rådhuset i gang. Det handler om hvordan vi også i fremtiden sikrer, at kolonihaverne her i Ballerup Kommune vil blive ved med at være attraktive – som
kolonihaver - og for alle.

net forening her og vi er glade for det
samarbejde vi har med jeres bestyrelse.
Frivillige gør området godt
- Rønhøjgård fremstår som en velfungerende og attraktiv kolonihaveforening.
Jeg har hørt at i har mange på venteliste…
- Noget af det der gør området
godt, det er de mange frivillige,
der gør noget for området her –
og gør noget for fællesskabet her.
I rammer tidens ånd
- Så vil jeg slutte med et stort tillykke med de 50 år til jer alle.
- Jeg er sikker på, at de mange
kolonihaver, her i Rønhøjgård, vil
bestå i mange år endnu, for her i
2019 - rammer I noget der ligger
lige i tidens ånd:

- Der skal fortsat være mulighed for, at
man kan bo i en by om vinteren og så
komme ud i naturen til frisk luft og ro.
Netop dette er der også behov for i dag,
hvor der er så meget, der ellers stresser
os.
- Jeg synes, I har en rigtig god og fremsy-

- Det enkle liv,
- Fællesskabet og
- Den dejlig natur og fritidslivet.
- Så tillykke og alt det bedste for tiden
frem - for Rønhøjgård og jer, der bruger
dette skønne område..
1.viceborgmester i Ballerup Kommune
Lolan Marianne Ottesen (A)

Tilbagekik
på 50 år
Kun meget få kan huske
Rønhøjgård som det var da
det hele begyndte for 50 år
siden. De fleste er kommet
til siden, og nogen er helt
nye. Heldigvis er Allan Lund
en af dem, der reagerede
på vores efterlysning efter
gamle fotos. Han ringede
og fortalte at han havde
1.800 billeder. Det var
helt utroligt og alt for
mange til et enkelt blad,
så det må vi lige finde ud
af. Men her er en smagsprøve på nogle af de ældste, som er vigtige at vise
- for det er vores historie.

Margits smukke
historie
I eftersøger billeder fra “gammel
tid”, så jeg har været i gemmerne,
og har fundet et enkelt billede der
kunne have interesse. Det er fra
1970 hvor jeg sammen med mine
forældre fik haven på Brombær alle 8, og
min far gik i gang med at lave støbt fundament til kolonihavehuset. Min mor gik
i gang med haven og lagde kartofler der
hvor der senere skulle være græsplæne.
Dette for at forbedre jorden og få den
gravet godt igennem. Jeg hjalp til on and
off i haven - (jeg var jo teenager og hav-

de måske lidt andre interesser dengang).
Jeg købte imidlertid min egen have i
april 1983 på Slåen alle 7, og den har jeg
stadigvæk. (Min far måtte sælge sin have
i 2014/2015 da han som 91årig kom på
plejehjem)
Venlig hilsen Margit Fagerberg

Udvalg under bestyrelsen
Forretningsudvalg:
forretningsudvalget@ronhojgaard.dk
Anders Henriksen
Heidi Winding
Betty Kirstein

Vandudvalg :
Predrag Boskovic
Jenø Cservenka
Værktøjsansvarlig:
Lars Ottosen
Kloaktilslutningsudvalg:
kloakudvalg@ronhojgaard.dk
Jan Pedersen
Medieudvalg:
medieudvalget@ronhojgaard.dk

Driftsudvalg:
Formand Betty Kirstein
Eva Ulstrup

Hjemmeside: Anders Henriksen
Blad: Heidi Winding, Johannes Nørgård, Lars Ottosen
bladet@ronhojgaard.dk
Facebook: Anders Henriksen

Heidi Winding
Jan Pedersen
Johannes Nørgård
Præmiehaver:
Formand Jan Pedersen
Pedrag Boskovic
Foreningshus:

Containergården:
Lars Ottosen
André Høstrup

Predrag Boskovic
Betty Kirstein

Vurderingsudvalg:
vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk
Formand Anders Henriksen
Berit Eriksson

Aktivitetsudvalg:
aktivitetsudvalget@ronhojgaard.dk
Berit Zimling Eriksson Have 802 Formand
Katalin Cservenka Kasserer

Michael Eriksson
Frank Andersen
Heidi Winding
Predrag Boskovic

Flagmand:
Jenø Cservenka
Byggeudvalg:
byggeudvalget@ronhojgaard.dk
Formand Jan Pedersen
Predrag Boskovic
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Bestyrelsen
Din bestyrelse:

Bestyrelsens træffetider

Konstitueret formand:
Anders Henriksen - Have 532
Tlf 31 36 97 28
(Svarer hurtigere på email:
vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk

Kontortid:
Hver søndag klokken 12.00-13.00
fra 1. april til og med 29.september.

eller ventelisten@ronhojgaard.dk)
Næstformand:
Heidi Winding - Have 146
Kasserer:
Betty Kirstein - Have 723
Tlf 40 32 17 21
(Telefontid i sæsonen: torsdage 18:0019:00, send evt. sms ved hastesager)
Bestyrelsesmedlemmer:
Eva Ulstrup - Have 558
Jan Pedersen - Have 009
Tlf 26849812
(Tirsdag og torsdag efter 18:00)
Predrag Boskovic - Have 446
Flemming Nørby Reffstrup - Have 807

Johannes Nørgård - Have 561
Kim Schroeder - Have 250
Suppleanter:
John Henriksen - Have 334
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Nødtelefon:
Ved vandsprængning ringes der til
40 32 17 21
Adresse:
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104
2750 Ballerup
CVR. 41829214
Rønhøjgård er medlem af
Kreds Storkøbenhavn VEST
v/ Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1.th
2100 København Ø
Tlf. 35381621—27201621
www.ronhojgaard.dk
Facebook:
Sommerbyen Rønhøjgård
Rønhøjgård—vi hjælper hinanden
Rønhøjgård—køb-salg-bytte

