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Referat af Sommermøde i H/F Brohaven 

1.juni 2019. 

 

 
1. Valg af dirigent 

 

Kalman bød velkommen og meddelte at der 

manglede en dirigent. Morten fra bestyrelsen blev 

valgt som dirigent.  

 

 

2.Orientering fra bestyrelsen 

 

Velkommen til sommermøde, et møde hvor 

bestyrelsen informerer om ”rigets tilstand”. Vi 

kan drøfte alting men vi kan ikke vedtage noget. 

 

Hvad er der så sket i år indtil nu? 

 

Jeg plejer her at byde nye haveejere velkommen, 

men vi har i år indtil nu ikke solgt nogle haver. 
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I februar afholdt vi vor årlige ordinære GF. En 

GF som efter vores mening forløb stille og roligt 

uden de store sværdslag. Vi var igen i år ca. 60 

haver repræsenteret med omkring 90 deltagere. 

Vi er i bestyrelsen glade for at så mange vil 

deltage i dette møde, da det jo er foreningens 

højeste myndighed. 

 

Jeg har fået at vide af pigerne i bestyrelsen at jeg 

ikke må sige det højt, men jeg gør det alligevel: 

Der har ikke været nogen indbrud i år. 

 

På ventelisten står i skrivende stund 55 skrevet 

op. 

Disse personer får hvert år et ventelistebrev hvor 

vi skriver hvad nummer de er på listen og at de 

skal huske at betale gebyret på 100kr som det 

koster for at blive stående på listen. Langt de 

fleste betaler og skriver at de glæder sig til at få 

tilbudt en have hos os. Dem som ikke har betalt 

gebyret til tiden får en reminder om det er en 

forglemmelse at de ikke har betalt eller om de 

ikke ønsker at stå på listen mere. De fleste af 

disse er taknemmelige for at vi kontakter dem 
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igen for det er forglemmelser for de flestes 

vedkommende. Vi har ændret 

fremvisningsproceduren af en have en smule, så i 

stedet for at få 1 af gangen til fremvisning så 

prøver vi at få 3 på en gang for at spare tid. 

 

På GF kunne vi orientere om at Københavns 

Kommune (KK) havde bestemt at H/F Brohaven 

skulle være kloakeret inden for 10 år. Vi fortalte i 

den forbindelse at bestyrelsen ville nedsætte et 

lille udvalg som skulle følge processen frem mod 

kloakeringen. Vi har nedsat et lille udvalg som er 

selvsupplerende. Udvalget består lige nu af to 

personer og det er Jens B som er formand og 

Jacob T (Have 96). Bestyrelsen har besluttet at 

det kun er Jens og Jacob som udtaler sig om 

processen omkring kloakeringen. Jeg ved at de 

har været i kontakt med projektlederen. 

 

Jacob fra bestyrelsens kloakeringsudvalg 

informerede om seneste nyt i sagen. Københavns 

Kommune har 28/5 2019 sendt en mail med 

nedenstående ordlyd som blev læst højt på mødet: 
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Hej Kalman 
  
Borgerrepræsentationen behandler spildevandsplan 2018 på deres møde den 6. juni, 
så der bliver der taget endeligt stilling til kloakering af kolonihaver, men ikke til en 
konkret rækkefølge. 
  
Vi har i forvaltningen lavet en foreløbig rækkefølgeplan for kloakeringen af de 47 
kolonihaver. I den er H/F Brohaven planlagt kloakeret i slutningen af tyverne. 
Årsagen til at jeres haveforening først bliver kloakeret i slutningen af planperioden er, 
at der i dag ikke er kloakforsyningsledninger i det svært tilgængelige område mellem 
jernbanerne. HOFOR skal derfor først finde en måde at forsyne området og etablere 
de nødvendige ledninger, før jeres haveforening kan kloakeres. Det er forventningen, 
at der skal foretages nogle forundersøgelser af HOFOR før der kan tages stilling til, 
hvordan haveforeningen skal forsynes, og HOFOR har brug for tid til dette.  
  
Godt sommermøde 
  
Med venlig hilsen  

Palle Dannemand Sørensen 
Projektleder 
Klima og Byrum 
 

 

Efter orienteringen om kloakering fortsatte 

formanden sin beretning:  

 

Der kom også et nyt byggereglement fra KK. 

Som vi har orienteret om så skal man først have 

godkendt nybyggeri af bestyrelsen efter de regler 

vi har, for derefter at få søge KK om tilladelse til 

at bygge. 

 

I efteråret blev vi af KK bedt om at sørge for et 

plant køreunderlag oppe ved vor affalds-ø. 

Skærtorsdag gik det praktiske arbejde så i gang. 
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Kurt havde på forhånd regnet ud hvor mange 

kvm2 som skulle planneres og ud fra dette 

regnede Torben ud hvor mange fliser vi skulle 

bruge og hvor meget grus vi skulle bruge og fandt 

naturligvis også ud af hvor det var billigst at 

indkøbe. 

Dagen oprandt og vi blev i alt 14 våbenføre 

mænd og kvinder hvoraf Lene og Peter sørgede 

for en fantastisk svensk pølseret til os samt kage 

til kaffen. 

Vi havde håbet lidt på at vi evt. kunne nå at lægge 

nogle fliser men efterhånden som dagen skred 

frem indså vi at det ikke kunne lade sig gøre, så 

vi koncentrerede os om at grave af og lægge først 

stabilgrus på plannere og derefter lægge 

afretningsgrus på. Torben styrede det hele og alle 

deltog i det hårde arbejde. Vi var nogle som blev 

helt forpustede af at se pigerne knokle som om at 

de aldrig havde lavet andet. Vi nåede vores 

delmål, og kl.18.00 var vi færdige med 

oprydningen. Et kæmpe stykke arbejde blev lavet 

denne dag. Tusinde tak til alle som bidrog på den 

ene eller anden måde. 
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I øvrigt blev der kørt 16 tons væk og lagt 16 tons 

på. 

 

Storskrald lå i år, som de seneste år, to dage før 

VR-dag, og her mødte 10 personer op så der var 

masser af hænder. Igen i år var der en hel del som 

skulle til storskrald. Containeren blev hurtigt 

fyldt og det som ikke kom med i containeren blev 

kørt herned bagved og afventer en container. 

Så blev det VR-dag, vedligehold og rengøring. 

Det plaskregnede hele natten og holdt først op 

kl.8.00 hvor vi skulle mødes kl. 9.00. Pga. regnen 

opgav vi hurtigt at hugge flis, og det var da også 

med bange anelser at jeg bevægede mig ned på 

pladsen. Mine anelser viste sig desværre at være 

rigtige for da jeg kom ned på gårdspladsen stod 

der 2-3 piger og snakkede sammen, og jeg tænkte 

at dette ville blive en lang dag da vi jo også gerne 

ville have lagt fliser. I løbet af 10-15 min blev 

alle mine anelser gjort til skamme og vi blev ca. 

70 personer i alt som sørgede for at næsten alle 

opgaver blev lavet. Som jeg tidligere har sagt, så 

er VR-dagen ikke bare en dag hvor vi sørger for 

at rengøre og vedligeholde alle vores 
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fællesarealer samt vognpark og materiel, nej det 

er i hvert fald i ligeså høj grad en social dag hvor 

man møder folk man ikke ser til daglig og på den 

måde lære hinanden at kende. Tak til alle jer som 

på den ene eller anden måde deltog. 

 

Vi fik lagt vores fliser så vi kunne køre alle vores 

containere frem, så vi nu har en fuld 

funktionsdygtig affalds-ø. Der er dog stadig nogle 

herude som ikke helt kan finde ud af det, f.eks. 

fandt jeg en dag en spand hvor der var epoxy-

maling i, der er fundet store batterier som er 

smidt ned i elektronik skrot og glas og flasker er 

stillet ved siden af glascontaineren. 

 

Som mange af jer nok har set så har 

kompostpladsen fået en ordentlig og velfortjent 

ansigtsløftning. Verner og Morten brugte en hel 

weekend, under kyndig vejledning fra Peter, på at 

skubbe, grave, vende og flytte vores kompost så 

det nu igen ser pænt ud deroppe. Tusinde tak til 

jer for det kæmpe arbejde I har lavet deroppe. 

I øvrigt lavede Peter og hans hold også et kæmpe 

arbejde til VR-dagen med at bane vejen op i 
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skoven så man kan køre sine smågrene og kvas 

derop. 

Der er desværre ingen som har meldt sig som 

kompostansvarlig så indtil videre er der kun os 

selv som skal sørge for at holde det vedlige. 

 

Bierne er tilbage. Foreningen har indkøbt nogle 

familier så der nu igen er liv i nogle af vores 

stader. Disse bliver ”nurset” på bedste vis af 

Morten og Martin. 

 

Dialogmødet d. 19.maj var velbesøgt. Ca. 20 

mennesker deltog og her blev drøftet mange ting 

bl.a. hvordan vi bedre kan få integreret de nye 

herude så de meget hurtigere kan blive en del af 

fællesskabet. Næste dialogmøde finder sted d. 

16.juni, så hvis man har tid og lyst så synes jeg at 

man skal deltage. 

 

Som nogle af jer har læst, har bestyrelsen afholdt 

en lettere havevandring og ud fra denne vil 

bestyrelsen afholde en havevandring i løbet af 

juni. Datoen på denne havevandring vil ikke blive 

offentliggjort ligesom de forrige år. 
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Som I kan se, har vi købt et telt til samtidig med 

at vi har fået doneret en pavillion så vi 

forhåbentlig kan afholde alle fester og 

fællesarrangementer hernede. Foreningen har 

brug for et telt-laug på gerne 3-4 personer som 

skal varetage at vores telte bliver sat forsvarligt 

op og taget forsvarligt ned igen. Tanken er ikke at 

disse personer skal stå for hele arbejdet selv, vi 

andre skal nok hjælpe til med at arbejdet bliver 

gjort. Hvis der er nogen som kunne være 

interesseret i denne opgave så henvend jer meget 

gerne til mig. 

 

I øvrigt har Ingrid sagt ja til at være primus motor 

for festudvalget, tak for det. Jeg skal hilse og sige 

fra Ingrid at hun godt kunne bruge én til to 

personer mere i festudvalget. Her kl. 14.00 

afholder foreningen sin årlige sommerfest og 

udvalget har sørget for at danne rammerne om 

nogle forhåbentlige festlige og hyggelige timer. 

Så hvis I ikke skal noget, så kom herned, tag egne 

borde og stole med samt egen mad og drikke. Det 
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slutter officielt kl. 20.00 og plejer at være meget 

hyggeligt. 

 

Børnedag 

Der var tilmeldt 27 børn. Knap 20 mødte op, og 

de hyggede sig. Sodavandsdisko måtte aflyses 

grundet manglende tilmelding. Det var med 

blødende hjerte. Denne dag er meget vigtig for 

vores børn og alle os som elsker Brohaven. 

Mange tak til Mette, Mette, Louise, Thomas og 

Michael for indsatsen.  

 

 Dette var hvad vi i bestyrelsen havde valgt at 

orientere om.  

 

Hanne meddelte at bestyrelsen giver en øl eller 

vand. 

 

Spørgsmål: 

 

Der var spørgsmål angående hvornår det var 

tilladt at grave havegangen op for etablering af 

el? Bestyrelsen svarede at det var i skudår.  
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Jørgen Have 94 spurgte om man godt kan lægge 

el ind i sit hus uden for skudår hvis ”gravstenen” 

står i skel til ens have?  

 

Kalman svarede at man må grave i sin have som 

man vil.  

 

John have 62 fortalte at hans trillebør var 

forsvundet fra pladsen. John spurgte også om 

hvor trillebøre skal stå hvis de efterlades ved 

indgangen? Samt om foreningen kunne indkøbe 

nogle mindre trillebøre som alle kunne låne? 

 

Jørgen have 94 sagde at han havde lånt den fordi 

hans egen var punkteret.  

 

Morten svarede at trillebøre kan placeres op mod 

villahaven ved indgangen, eller ved den tidligere 

have 102. 

 

Kurt nævnte at det var vigtigt at den lange vogn 

stod parallelt med flaskecontaineren, og den lille 

firehjulede ved siden af plastcontaineren. Ellers 

vil renovationsfolkene ikke fjerne skrald. 
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Lene have 59 fortalte at dialogmødet havde været 

godt. Der var to ”nye” og 18 ”gamle” havelejere 

på mødet. Der var blevet fremsat en ide om at 

rutinerede havelejere kunne melde sig 

som ”havevenner” som nye havelejere kunne 

stille spørgsmål til. 

 

Kalman supplerede med at fortælle at 

velkomstbrev til nye havelejere kommer på 

hjemmesiden så snart det er godkendt af 

bestyrelsen. 

 

Paulina spurgte til hvornår byggetilladelse fra 

Københavns Kommune skal indhentes?  

 

Kalman svarede at den ligger på foreningens 

hjemmeside sammen med foreningens egen som 

er mere restriktiv. Man skal først have 

foreningens egen byggetilladelse hvorefter der 

kan søges ved kommunen. Københavns 

Kommune har meddelt at der er 56 dages 

sagsbehandlingstid. Der er pt. intet gebyr. 

 



13 

 

3.Evt. 

 

Elin spurgte om stakithøjde i skel til nabo? 

 

Morten svarede at der ikke er nogen regler for 

højde at stakit eller hæk mellem haverne. Men 

hvis man føler at noget er for højt, så kan man 

kontakte bestyrelsen.  

 

 

Da der ikke var flere spørgsmål blev der råbt et 

trefoldigt hurra for Brohaven og dirigenten 

takkede for fremmødet og erklærede 

sommermødet for afsluttet. 


