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Referat 27.02.2019 

 

Generalforsamling i HF Brohaven 2019  

 

19.02.2019, kl. 18:30 i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 

Frederiksberg.  

 

Referat: 

 

1. Formanden bød velkommen 

Kalman Legradi bød velkommen til årets generalforsamling i HF Brohaven. 52 haver var 

repræsenteret. 

 

2. Valg af dirigent 

Anders Bartholdy, have 3, blev valgt som dirigent. Anders slog fast at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig og overgav ordet til formanden. 

 

3. Formandens beretning 

Formand, Kalman Legradi afgav beretning: 

 

Velkommen til GF 2019.  

Foreningen har i 2019 fået nye haveejere og jeg vil gerne bede jer rejse jer op når I bliver 

nævnt: 

 

Poulina Ghobbar har overtaget have 68. 

Lene Maul Greve har overtaget have 59. 

Mads Degel og Jaqeuline West har overtaget have 48. 

Jan Carlo og Jane Philipsen har overtaget have 30. 

Det skal også lige nævnes at Maria Krogh og Preben Jensen overtog have 31 i januar sidste 

år, hvilket vi også nævnte 

på GF sidste år. 

 

Vi vil gerne byde jer alle hjerteligt velkommen, og vi håber at I vil blive rigtig glade for jeres 

have og vil tage del i fællesskabet som er så vigtigt for vor forening. 

 

Sidste vinterhalvår havde vi ingen ubudne gæster, men natten til 1.maj havde der været besøg 

i 8 haver. Siden d. 1maj 2018 og indtil skrivende stund har der ikke været nogen ubudne 

gæster. Tusinde tak til alle som på den ene eller anden måde passer på vor forening. 

 

I 2017 startede Ingrid og Inge en brugerundersøgelse og på GF sidste år blev det foreløbige 

resultat præsenteret og hvad det videre arbejde så skulle være. Der blev afholdt 2 dialogmøder 

i 2018 og et måtte desværre aflyses. 

Som I måske har set af årsplanen så er der lagt 3 dialogmøder ind og det første er for nye 

haveejere og andre som kan være interesserede. Møde 2 handler om naboskab og møde 3 

handler om kommunikation. Alle er velkomne til disse møder, som foregår søndag 

formiddage fra kl. 11-13. 

 

Nu vi er ved årsplanen så har I nok observeret, at den har ændret sig lidt. 

Bestyrelsen syntes, at det var en succes med 3 VR-dage sidste år. Derfor prøver vi det igen i 

år især fordi vi måske får nogle udfordringer med vores kompostplads, mere om dette senere. 
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Det skal også nævnes her ligesom vi gjorde til sommermødet, at VR dagen (vedligehold 

rengøring) i april måned var den bedst besøgte i havens historie, vi var op mod 100 

mennesker som deltog og heriblandt var også en del børn, kæmpe tak for det. 

 

Den væsentligste ændring i årsplanen er, at vi i år prøver kun at have én hækklipningsdag, og 

denne er i øvrigt flyttet nogle få uger. Vi flytter den af flere årsager: Når der kun er en 

klippeperiode, så er det fornuftigt at lægge den lidt senere på året. Klippeperioden er i øvrigt 3 

uger. Ikke mindst af hensyn til bier og småfugle som lever godt af hækkenes blomstringstid er 

perioden også flyttet. Men hvorfor er det at vi indtil nu har skullet klippe 2 gange, ja jeg tror 

at det har noget at gøre med at hækkene kunne blive for store og når vi så nåede maj måned 

ville hækkene være for store og fylde rigtig meget ud over vores gange. Nu prøver vi med en 

klippedag og så må vi evaluere på dette. I øvrigt er der stadig haver der har gamle hække som 

trænger til at blive skiftet ud samt hække som er for høje. 

 

Jeg nævnede før at vi måske ville få nogle udfordringer ift. vores kompostplads.  

Som vi sagde sidste år på GF så havde Peter, vores kompostmand fra Have 86, meddelt, at det 

var sidste sæson han ville passe kompostpladsen. Vi spurgte i den anledning om der var en 

eller flere som havde lyst til at prøve kræfter med at holde pladsen pæn og ordentlig. 

Desværre har ingen meldt sig, men muligheden er der stadig. Dette er måske den væsentligste 

grund til at vi skal have 3 VR-dage. 

 

Det har altid været en prøvelse at komme af med sit haveaffald. Vi havde nede ved den gamle 

afbrændingsplads en stor havekompostbunke.  Vi prøvede at lave en form for miler så man 

kunne hente jord efter en årrække hvor komposten havde formuldet. Det kunne i længden 

ikke fungere, da der kom mere og mere affald til. Jeg kunne fortælle en lang historie om dette 

og hvordan vi er kommet til hvor vi er i dag. 

Ude på marken hvor vi i dag afleverer vort affald var der ikke før rigtig nogen orden på 

tingene. 

Peter spurgte for år tilbage om han måtte prøve at sætte skik på pladsen og det sagde vi 

selvfølgelig ja tak til.  

Jeg synes at vi i dag har meget fin kompostplads og det skal vi gerne blive ved med og dette 

kan kun vi. 

Jeg er sikker på at du Peter gerne vil bistå os andre så vi kan blive ved med at have en fin 

kompostplads. 

 

Peter vi vil gerne takke dig for de mange timers arbejde du har udøvet dernede og samtidig 

håber vi på at du vil fortsætte som vores lysmand. 

Skal vi ikke lige give Peter en kæmpe hånd for det store arbejde han har lagt i blandt andet 

kompostpladsen. 

Vi synes samtidig at du og Lene skal have en lille erkendtlighed for jeres store arbejde for vor 

forening. 

 

Hen mod slutningen af sæsonen meddelte Gert og Marianne os at de ikke ønskede at varetage 

gassalget mere. Marianne og Gert tog sig af gassalget i 2 sæsoner og indførte en ny form for 

salg, man kan vel kalde det onlinesalg.  

Stor tak til Marianne og Gert for at ha stået for denne meget vigtige funktion i vor 

haveforening. 

Når dette er sagt så står vi nu og mangler nogen til at varetage gassalget. Så hvis der er nogen 

som kunne være interesseret i dette kan man henvende sig til undertegnede. Det skal siges at 

det ikke er en guldgrube, men uundværligt for vor forening og vi kan kun opfordre til at man 

køber sin gas i haveforeningen. Gassalget vil under alle omstændigheder fortsætte i hvert fald 

i 2019 på samme måde som de sidste to sæsoner, hvor bestyrelsen så vil varetage det.  

 

Vores fælleshus, Banely, gennemgik i første halvdel af 2018 en ansigtsløftning.  
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Gitte, havde gennem sit arbejde sørget for at vi kunne få et køkken kvit og frit vi skulle bare 

sørge for at få det transporteret herud og så selv sætte det op. Der har været mange gode 

mennesker involveret i projektet og vi synes at vi har fået et meget fint fælleshus. Der 

mangler lige den sidste finish såsom der lige skal males lidt samt skiftes nogle brædder ud. 

Der er indkøbt service og vi har fået doneret glas så der nu kan dækkes op til 50 mennesker. 

Der er også indlagt varmt vand så vi synes godt at vi kan være tilfredse med resultatet. 

Vi vil godt sige tak til alle som har været med i dette projekt og en ekstra stor tak til: Gitte og 

Finn, Kurt, Bo, Torben og Jens og Gitte. 

 

I år vil vi renovere vores fælles toiletter og det vil ske på den måde at vi renoverer to ad 

gangen så der hele tiden vil være to toiletter til rådighed. 

 

I juni måned meddelte Københavns Kommune, at vi ville få en del flere containere til 

affaldssortering. Vores affalds-ø består nu af mange former for affaldssorterings muligheder. 

Igen i 2018 har der været en del kommunikation med KK og undertegnede, da de aftaler som 

foreligger, ikke bliver overholdt af dem som KK samarbejder med. 

Når dette er sagt så er vi selv stadig ikke helt gode. Papkasser bliver smidt hele i containeren 

til stor morskab for den næste som skal af med papaffald, nogle gange bliver pappet bare 

smidt ved siden af. Ligeså med flaskecontaineren, denne skal vi bestille til tømning og der går 

som regel 3 dage inden den bliver tømt, regnet fra den dag tømningen bestilles. Vi prøver at 

være forudseende, men det lykkes ikke altid, så containeren bliver fyldt. Nogen stiller så sine 

flasker ved siden af containeren og når der først står én så står der hurtigt flere. Vi vil godt 

appellere til at der ikke stilles flasker ved siden af containeren.  

 

Som I måske har set på årsplanen så skal vi skærtorsdag have lagt ny kørebelægning ved 

vores indgang. Grunden til at vi skal dette er, at vi i september måned er blevet kontaktet af 

KK som fortalte os at underlaget ikke er godt nok ift. at skraldemændene skal kunne køre med 

affaldscontainerne. Vi har fået en frist til at få det lavet til d. 1.april i år. Det bliver 

forhåbentlig færdig d. 18.april. Torben har lovet at være tovholder og vi skal bruge 8-10 

frivillige, som skal sørge for at arbejdet bliver gjort. Vi starter kl. 9.00 og mødes i Banely. 

Der vil komme opslag på hjemmesiden og Facebook når vi nærmer os datoen. 

 

2018 var jo vores jubilæumsår og hvilken sæson det blev. 

Solen skinnede over os stort set hele sæsonen. De første festligheder var vores børnedag og 

efterfølgende sodavandsdiskotek for de lidt større børn. Det blev, som sædvanlig, har jeg lyst 

til at sige en kæmpe succes. Stor tak til primus motor Mette samt Louise og Mette og Kurt 

som praktiske gris. Også tak til alle som på den ene eller anden måde bidrog til at denne dag 

og aften blev en stor oplevelse for børnene. 

 

Sankt Hans aften var den første, sådan som jeg husker det hvor vi i Brohaven ikke havde et 

bål. Dette skyldtes den meget tørre sommer vi havde og så selvfølgelig et afbrændingsforbud. 

Vi fik stablet et alternativt bål på benene og om det var dette som gjorde at Sankt Hans aften 

var den dårligst besøgte i mange år eller at SH aften faldt på en lørdag aften eller noget helt 

tredje står hen i det uvisse. På trods af at vi ikke var så mange var det en hyggelig aften 

alligevel. 

 

Vi skulle selvfølgelig også have en jubilæumsfest sådan som vi har haft flere gange. Som 

noget nyt tog vi ikke ud i byen og holdt en fest for de voksne. Det til lejligheden nedsatte 

festudvalg bestemte, at det skulle være en fest i et lejet telt nede på vor festplads og festen 

skulle være for alle. 

Festudvalget havde bestemt, at det skulle være en gør-det- selv fest og mange mennesker 

skulle involveres. 

Det blev en uforglemmelig dag og aften, hvor alle de forberedelser som var gjort skulle stå sin 

prøve. Det er svært at tage enkelte ting frem så det lader jeg være med og så vil jeg blot takke 

jer alle som før, under og efter vores store fest gjorde denne dag fantastisk. 
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Vores fester vil vi helst gerne holde nede på festpladsen og vi har indkøbt et telt og vi tænker 

at vi indkøber et telt til, så hvis det skulle blive regnvejr så afholdes festerne helst på 

festpladsen. 

 

Som I måske har set af regnskabet så har vi et ret stort overskud sidste år. I oktober blev jeg 

ringet op af Hanne som med kæmpe glæde i stemmen kunne fortælle mig, at vi har fået 

350.000kr tilbage i for meget betalt ejendomsskat. Vi fik samtidig at vide, at vi foreløbig 

fremover ikke skulle betale ejendomsskat. 

Vi har i bestyrelsen spurgt os selv om hvad dette skyldes. For et par år siden satte Hans 

Thomsen og Jens, Have 53, sig sammen for det at vi skulle betale ejendomsskat når vi lå på 

en offentlig grund mente de herrer ikke kunne være rigtigt. 

De to herrer lagde et stort stykke arbejde i at finde ud af hvad som var op og ned i danne sag. 

Konklusionen blev at vi opgav at finde hoved og hale i dette da vi måske så ville komme ud 

på tynd is. 

Der er medsendt et skriv som rigtig fortæller om det kaos som er i denne sag. 

Vi håber meget på at I bakker op om det skrevne. 

Vi har efterfølgende i år fået at vide at vi indtil videre skal betale ejendomsskat fremover, ja 

det er en farce vi igennem mange år har været en del af. 

 

I december 2018 har Københavns Kommune fremlagt en ny spildevandsplan. I denne står der 

blandt andet at alle varige kolonihaveforeninger skal kloakeres inden 10 år. Vi blev med kort 

varsel indkaldt til borgerhøring om emnet. Jeg deltog i høringen, og det korte af det lange er 

at vi skal kloakeres i løbet af de næste 10 år. Ingen kan for nuværende sige hvornår det bliver 

men umiddelbart tror jeg ikke det bliver før om 4-5 år. Vi kan I den forbindelse sige at vi 

tænker på at nedsætte et underudvalg udvalg bestående af 3-4 personer. Dette udvalg skal 

arbejde med processen frem mod kloakeringen af Brohaven. 

 

Jeg vil her til sidst godt takke alle som er med til at gøre Brohaven til den fantastiske forening 

det er, og 2018 viste at vi har en god fremtid foran os når bare vi løfter i flok. 

 

Til allersidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og som alle har hørt så er 

fremtiden fyldt med udfordringer. 

 

Med disse ord vil jeg gerne sætte bestyrelsens beretning til debat. 

 

Jørgen have 94 spurgte om kloakeringen kunne betragtes som en forbedring?  

 

Kalman svarede at prisen var usikker, men at den ville blive lagt oven på salgsprisen.  

 

Louise, Have 3, spurgte om der var erfaringer fra andre HF man kunne trække på? 

 

Kalman svarede Louise: ja vi vil trække på de kontakter vi har og at den pris der blev oplyst 

på høringsmødet lå på mellem 120.000-300.000kr.  

  

Kurt, Have 41, spurgte om hvordan kloakeringen var tænkt udført fra kommunens side? 

 

Kalman svarede Kurt: 

Ja, og man kan læse mere om dette ved at google "Spildevand 2018". Det skal siges at dette er 

kun en rammeplan så de tidspunkter som står i planen holder måske ikke, dog er det sikkert at 

vi skal kloakeres i senest 2028. 
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4. Regnskab 

Næstformand Jens Behrens, Have 53, fremlagde regnskabet for 2018, da kasserer Hanne 

Habekost, have 71, havde forfald grundet sygdom. Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje 

Næstformand Jens Behrens, Have 53, fremlagde forslag til budget for 2019. 

 

Ingrid, Have 70, spurgte om det kunne ske at der igen blev opkrævet ejendomsskat?  

  

Jens, Have 53, svarede at det kunne tænkes. Bl.a. derfor er det tilrådeligt at hensætte det 

refunderede beløb og vedblivende opkræve ejendomsskatter indtil forholdet er endeligt 

afklaret.  

  

Thomas, Have 17, spurgte om en indbetaling til eventuel ejendomsskat kunne bruges til 

kloakering? 

  

Jens, Have 53, svarede at det kunne den såvel som til andre anlægs- og 

vedligeholdelsesarbejder i foreningen.  

  

Ole, Have 1, spurgte om hvorfor haveforeningens formue var divideret med 100 i opgørelsen 

af den enkelte haves andel i fællesformuen? 

 

Jens, Have 53, svarede at det skyldtes at en hundrededel er et gennemsnit baseret på antal 

haver.  

 

Johnny, Have 57, spurgte om der kunne ydes refusion helt tilbage fra år 2004? 

 

Jens, Have 53, svarede at det normalvis kun gives fem år tilbage. 

 

Hans, Have 84, henstillede til at det ved fremtidig afklaring af spørgsmålet om tilbagebetaling 

af ejendomsskat skal træffes særskilt generalforsamlingsbeslutning om hvordan de hensættes 

og til hvad. 

 

Jens, Have 53, svarede at bestyrelsen var enig og at fremtidige storinvesteringer vil skulle 

godkendes på generalforsamlingen.  

 

Birgitte, Have 79, spurgte om der påtænkes en opsparing til kloakering? 

 

Jens, Have 53, svarede at det bliver en del af det kommende kloakudvalgs arbejdsopgave at se 

på mulighed for opsparing. 

 

Forslag til budget blev godkendt. 

 

6. Valg 

 

Peter, Have 86, havde konstateret at der har indsneget sig en fejl, således at det ikke er Jacob 

Teckemeier, men Jens Behrens der er på valg i år. Derfor ændredes valghandlingen i forhold 

til indkaldelsen.  

 

Peter, Have 55, spurgte om både formand og næstformand kan være på valg samme år? 

 

Jens, Have 53, svarede at der jævnfør vedtægterne ikke findes nogen næstformand.  

 

- Formand Kalman Legradi blev genvalgt 
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- Bestyrelsesmedlem Jens Behrens blev genvalgt 

- Suppleant Maria Tsang blev genvalgt 

- Revisor – Gitte Hansson blev genvalgt 

- Revisorsuppleant – Weibke Engels blev genvalgt  

 

7. Indkomne forslag 

 

    - Bestyrelsen fremsatte tre forslag:   

 

FORSLAG 1 

NU: 

§1 

c) På ventelisten kan optages interesserede, som ikke opfylder bestemmelserne i § 1a 

Disse personer kan kun overtage en have, hvis der ikke er interesserede, der opfylder betingelserne i § 

1 a. 

 

FORSLAG TIL GF: 

§1 

Bestyrelsen foreslår et nyt punkt d) i § 1 i vedtægterne med følgende tekst: 

d) Den i § 1 punkt c) i vedtægterne omtalte venteliste er midlertidigt suspenderet. 

 

Ole, Have 1, spurgte om man ikke bare kunne skrive at det kun var ansatte i DSB og Banedanmark 

som kunne optages?  

 

Kalman svarede at der ved at bibeholde den nuværende formulering var mulighed for at gøre 

ventelisten ekstern igen.  

 

 

FORSLAG 1 BLEV VEDTAGET    

       

 

FORSLAG 2 

NU: 

Ordensregler Affald 

c) Containere til haveaffald opstilles i sæsonens løb på parkeringspladsen. Se opslag 

 

FORSLAG TIL GF: 

Ordensregler Affald 

 

Bestyrelsen foreslår at ovennævnte tekst fjernes fra punkt c. 

 

FORSLAG 2 BLEV VEDTAGET    

 

FORSLAG 3 

NU: 

 

Ordensregler Diverse 

 

e) Nøgler til foreningen fremskaffes af foreningen og udleveres til medlemmerne mod et depositum. 

 

FORSLAG TIL GF: 

Ordensregler Diverse 

 

e) Nøgler til foreningen fremskaffes af foreningen og kan købes af kassereren 

 



 

7 

 

Hans, have 84, bemærkede at depositumordningen for nøgler havde fungeret i hans tid som formand.  

 

Kurt, have 41, spurgte om hvor mange nøgler man skal aflevere ved fraflytning? Man kan ikke kræve 

at havelejere skal aflevere noget de ikke har betalt for.  

 

Jimmy, have 20, var imod forslaget. 

 

Wiebke, Have 23, spurgte om bestyrelsen ønskede nøgler tilbage ved salg? 

 

Kalman bekræftede at alle nøgler ønskes afleveret ved salg og fastholdt at forslaget vil være i bedre 

overensstemmelse virkeligheden.  

 

FORSLAG 3 BLEV VEDTAGET    

 

 

8. Afslutning 

Silla, Have 35, spurgte om kloakeringen også vi medføre nedgravning af vandledning?  

 

Kalman svarede Silla: Ja, vi vil gøre alt hvad vi kan for at dette bliver gjort. 

 

Stine, Have 51, spurgte om det kunne ønskes at toiletterne blev gjort røgfri i forbindelse med 

renoveringen? 

 

Kalman svarede Stine at ønsket var noteret. 

 

Sanne, Have 12, spurgte hvorvidt kloakeringen kan fremrykkes? 

 

Kalman svarede Sanne at det vil være en fordel at lære af andres erfaring. 

 

Kurt, Have 41, spurgte om nogen havde set rotter? 

 

Der havde været ét rottesyn.  

 

Der udråbtes et trefoldigt hurra, hvorefter generalforsamlingen officielt var afsluttet, og man 

overgik til bankospil.  


