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Haveforeningen Brohaven  
 

 

Generalforsamling søndag den 23. maj (pinsedag) 2021 kl. 13 på festpladsen i HF Brohaven.  

 

Referat: 
 

Inden Generalforsamlingen gik i gang, orienterede formanden om at der i det forgangne år havde været et 

dødsfald nemlig Tage Husum, Have 77. Forsamlingen rejste sig og ærede Tages minde med et øjebliks 

stilhed. 

 

 

Formand Kalman Legradi, have 87, bød velkommen til årets generalforsamling i HF Brohaven.  

 

  

1. Valg af dirigent 

Kirsten Bynge, have 100 blev valgt som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med den bemærkning af 

generalforsamlingen skulle have været i februar jf. vedtægterne. Dette var ikke muligt grundet de 

COVID-19 restriktioner der gjaldt på det tidspunkt. Konklusionen var derfor at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  

 

Dirigenten konstaterede fremmøde af 66 stemmeberettigede haver.  

 

Generalforsamlingen valgte Henriette fra have 45, Martin fra have 61, Thor fra have 95 og Martin 

have 100 som stemmetællere. 

 

 

2. Godkendelse af referat 2020.  

Dirigenten motiverede for at punktet blev ændret til kommentar til referat 2020, da referatet allerede 

er godkendt.  

Der var ingen kommentarer til referatet for 2020.    

 

3. Bestyrelsens beretning.  

Formand, Kalman Legradi afgav bestyrelsens beretning. 

 

Velkommen til ordinær generalforsamling 2021, en GF som vi har været nødt til at rykke grundet 

pandemien. 

Jeg vil starte at takke jer alle for ikke at gøre det til et problem at vi har flyttet vor GF til nu. Vores 

vedtægter foreskriver ellers at H/F Brohaven skal afholde GF i februar måned men dette kommer vi 

tilbage til senere. 

Siden vi var samlet sidst har Tania Leiton overtaget have 24. Tania, du må meget gerne rejse dig op 

samtidig med at vi byder dig hjertelig velkommen i vores dejlige forening og vi håber at du vil tage 

del i de fællesopgaver vi har i foreningen. (Skal vi ikke lige gi Tania en hånd)? 

Vi har også i den vintersæson som vi har været igennem været forskånet for ubudne gæster men i 

april måned gik den ikke længere der var 4 indbrud men umiddelbart er der intet stjålet. 

 

2020 og indtil nu har måske været den mærkeligste periode som vi i Danmark har været igennem 

siden 2.verdenskrig. Covid-19 har gjort det svært for alle og vi i bestyrelsen har også haft vores 

udfordringer mht. at få dagligdagen i Brohaven til at fungere og her vil vi gerne takke jer alle for at 

vise samfundssind. Alle og jeg mener alle har været rigtig gode til at respektere denne ubehagelige 

sygdom og min oplevelse har været at vi har passet på hinanden.  

Jeg er nød til her at nævne at det ikke er i orden at hvis man evt. er blevet smittet eller har været i 

nærheden af en smittet så synes jeg ikke at man går i karantæne i Brohaven i hvert fald ikke i 

sæsonen og absolut ikke benytte fællesfaciliteter som f.eks. toiletterne. 
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Nå men nu kan vi se en ende på det så derfor vil jeg gerne bede jer alle om at holde ud de sidste par 

måneder og fortsætte med at passe på hinanden. 

Som jeg sagde for lidt siden så har det været svært at agere som bestyrelse. Mange af vores møder 

har været afholdt som telefonmøder og det har faktisk været meget effektivt med disse møder, det 

har taget højst en halv time pr. møde og ikke kostet foreningen en krone. Men der er altså ingen 

online møder som kan erstatte et fysisk møde hvor vi også deler en lille kage. 

Jeg vil godt allerede nu i beretningen takke min og jeres bestyrelse for det fantastiske samarbejde vi 

har haft i den svære tid vi alle har været igennem. Det har især været udfordrende med de ting vi har 

på dagsordenen i dag så derfor tak til jer for et godt og konstruktivt samarbejde. 

I Brohaven har vi et gassalg. Dette har vi fordi Rylle og vi synes at alle som ikke kan købe en 

flaskegas i storcentrene skal have en mulighed for at købe gas i Brohaven. Det er ikke et kæmpe 

overskud dette giver, sidste år var dette på ca. 1600kr men alligevel så vil både Rylle og jeg fortsætte 

med at holde gassalget i live de næste par år. Kæmpestor tak til Rylle for at hjælpe mig med de 

udfordringer gassalget har. 

Vi blev af GF i 2020 pålagt at komme med en evaluering af dyrehold i Brohaven og en indstilling til 

hvad vi i bestyrelsen mener om spørgsmålet og dette har vi gjort, og vores evaluering er sendt ud til 

jer alle. I bad os komme med en separat evaluering og denne er sendt ud til alle og vi skal senere 

uddybe vort forslag til at tage kontakt til vore ejere med de konsekvenser dette måtte have. Der er 

også kommet spørgsmål til forslaget som vi svarer på senere. 

Der har i de sidste knap 25 år været store udfordringer for Brohaven: Først var der etableringen af 

ringbanen og senere var der udfordringer med hvor Banedanmarks parkeringsplads skulle være ift. 

etableringen af banen til Ringsted skulle etableres. Senere havde vi vores egne udfordringer mht. om 

vi skulle have indført el i Brohaven. Nu har vi nogle andre udfordringer som vi har brugt meget tid 

på:  

Vi er af KK blevet pålagt at haveforeningen skal kloakeres inden en kort årrække. Det er ikke et 

spørgsmål om vi vil kloakeres eller ej, det bestyrelsen har lagt op til er et spørgsmål om vi skal være 

herrer i eget hus, altså selv styre processen. Så derfor håber vi at I alle har læst oplægget til vores 

forslag. Dette vender vi også tilbage til senere. Her er der også kommet spørgsmål til forslaget og vi 

svarer senere på alle spørgsmålene og vi beder forsamlingen om at holde en god tog sober tone både 

i denne debat og i dyreholdsdebatten. 

Vi har de senere år lovet at renovere vores fælles toiletter og dette vil vi gøre nødtørftigt grundet 

kloakering. 

Men er der slet ikke sket noget i foreningen det sidste års tid? 

Svaret til dette er nej og ja: Nej fordi vi var tvunget til at lukke ned for mange ting: Børnedag blev 

udsat og senere aflyst, pinsen blev aflyst, Sankt Hans aflyste vi efter mange overvejelser. Noget af 

det vi ikke aflyste var vores fællesarbejdsdage. Det gjorde vi også på en anden måde: 

Vore VR-dage blev simpelthen uddelegeret på forhånd og dette virkede rigtig godt så dette blev 

kopieret til andre VR dage. Og ikke nok med det, Vores mad hold anført af først Hanne og senere 

overtog Inge og med deres dejlige hjælpere sørgede de for at vi alle fik noget at spise på en corona--

rigtig måde. Jeg er sikker på at der er mange som kunne lære noget af den måde I håndterede 

provianteringen. Tusinde tak til Inge og Hanne og jeres dejlige piger som sørgede for at vi alle fik 

noget at spise, og selvfølgelig stor tak til alle jer som har deltaget i VR-dagene. 

 

Som I alle nok har set ser kompostpladsen meget fin ud og det skyldes ikke mindst Mol og Kristian 

som har taget udfordringen op så vi kan komme af med vort grøntaffald på en rigtig og meget grøn 

måde. Vi er næsten helt i mål og alle har lært det, Ikke mindst takket være de videoer som er lagt op 

på FB som beskriver hvordan vi skal behandle sådan et grøntaffaldsareal. 

Der er dog stadig nogle som ikke kan læse og smider halve mursten i grøntaffald samt der er mange 

som ikke gider tage plasticmærkerne af sine planter og tror at disse forsvinder om få men det gør de 

ikke det tager flere århundrede før disse måske er forsvundet. Oppe på området er der stillet 

affaldsstativer op så kan vi ikke lige få taget diverse mærkater af planterne inden disse bliver smidt 

til kompostering. 

De sidste 5-6 år har forskellige mennesker sørget for at fordele jorden og komposten ud på området 

så vi alle har kunnet hente muldjord på kompostpladsen, bevares der er stadig mange ukrudtsfrø i 

jorden men det er økologi når det er bedst 

Skal vi ikke lige give Mol og Kristian en stor hånd for at være tovholdere på vores store 

kompostplads og samtidig også give Morten en stor hånd for hele tiden sørge for at flismaskinen 
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ikke keder sig og grenbunken ikke vokser sig alt for stor. En anden ting er at i den sydlige ende af 

kompostpladsen ligger der en bålplads. Thomas have 42 har kedet si bravt sidste år, han har nemlig 

ryddet op på pladsen så den nu står meget fin og indbydende med malede sten til at sidde på og i 

øvrigt er det et meget fornemt stykke arbejde Thomas har lavet. Thomas fortjener også en hånd.  

Vi vil godt kvittere med en lille erkendtlighed for jeres store arbejde. 

Jeg havde en samtale med en kvinde fra KK i torsdags. KK vil gerne have at vi kun får tømt affald 

en gang om ugen dvs. at skraldemændene mener ikke at vi har behov for to tømninger om ugen. Jeg 

sagde til hende at vi skal have tømt to gange om ugen da der bor en del herude i højsæsonen og at vi 

i øvrigt ikke havde plads til flere containere på vor affaldsplads. Resultatet af samtalen med damen 

er som følger: Vores metalcontainer bliver fjernet og erstattet af to mindre da vi så ikke risikere at 

ødelægge skraldebilerne. En anden ny ting som kommer er et kemiskab som vi skal forholde os til 

og I får alle noget mere at vide snarest og desuden kan vi få en aftale omkring elektronisk storskrald 

som ikke vil koste os yderligere. Desuden vil vi fremover få to papcontainere med samme 

tømningsaftale. 

Når jeg nu snakker om vores affaldsområde så er der stadig nogle som ikke kan forstå hvordan man 

gør dette gælder især spraydåser og malerbøtter, disse må ikke komme i metalcontaineren men skal 

over på genbrugsstationen på Kulbanevej. Vores metalcontainer bliver fjernet og erstattet af to 

mindre da vi så ikke risikere at ødelægge skraldebilerne. En anden ny ting som kommer er et 

kemiskab som vi skal forholde os til og I får alle noget mere at vide snarest og desuden kan vi få en 

aftale omkring elektronisk storskrald som ikke vil koste os yderligere. Desuden vil vi fremover få to 

papcontainere med samme tømningsaftale. 

 

Sprayflasker kan eksplodere og der kan være rester af farlig kemi i malerbøtter så venligst bring 

dette til genbrugsstationen på Kulbanevej som i øvrigt kun ligger 3 min kørsel herfra. Vores 

metalcontainer bliver fjernet og erstattet af to mindre da vi så ikke risikere at ødelægge 

skraldebilerne. En anden ny ting som kommer er et kemiskab som vi skal forholde os til og I får alle 

noget mere at vide snarest og desuden kan vi få en aftale omkring elektronisk storskrald som ikke vil 

koste os yderligere. Desuden vil vi fremover få to papcontainere med samme tømningsaftale. 

På stien op til vor affaldsplads står en hel masse trillebøre, vi har sagt det flere gange, trillebørene 

må gerne stå der når man er væk i få timer men de må ikke stå der over hele vinteren og flere uger af 

gangen. Når folk skal bruge traktoren til at få kørt materialer ind kan det ikke være rigtig at 

traktorføreren skal flytte en masse børe for at komme igennem. Venligst kør jeres trillebøre tilbage i 

haven når I er væk flere dage eller uger ellers ender det med at vi kører dem væk. 

Vi har i foreningen problemer med rotter og vi har haft Kurt som rottefænger og kontakten til KK 

men dette er lavet om så når der bliver observeret en rotte et sted skal man selv indrapportere det til 

KK. 

En anden ting som vi måske ikke har været opmærksom på er at vi i år har set en flagstang som er 

knækket. Denne stang knækkede og ødelagde et drivhus så derfor så vil gerne bede jer alle med 

træflagstang om at tjekke om der ikke er gået råd i denne. 

Vi har i bestyrelsen tæt kontakt til vores naboer Ankeret især omkring parkering i området. Der har 

løbet nogle historier på at Ankeret vil ha betalingsparkering i området. Ankeret skal afholde GF i 

august måned og betaling er en del af deres dagsorden. Der er aftalt et møde med folk fra Ankeret og 

dele af vores bestyrelse hvor vi bl.a. skal snakke om parkeringspladsen. Ankeret forventer ikke at der 

vil komme ændringer i år ift. Parkeringspladsen. 

Der er en del af jer som har oplevet hvor svært det er at bygge nye huse, overdækkede terrasser og 

lign. Brohaven har sit eget reglement som vi synes er retfærdigt men KK har også lavet et 

byggereglement for kolonihavehuse og dette er en besværlig proces at komme igennem. Hvis du 

overvejer at bygge til eller om her i Brohaven skal du kontakte næstformanden i have 53 hvor du kan 

få oplysning omkring reglerne. Dette gælder også for drivhuse, skure og overdækninger. KK 

forventes snart at spille ud omkring lovliggørelse af eksisterende byggeri her i Brohaven. Det ser ud 

til at der IKKE skal søges byggetilladelse for bestående byggeri, men brandafskærmning kan blive 

krævet. Bestyrelsen følger nøje med hvad som sker på området. 

Vort fælleshus ”Banely” er blevet færdig og nu er der mulighed for at lave mad i huset samtidig at 

el-installationen kan bruges til mange slags apparater. Der er i Banely mulighed for at dække op til 

50 personer. 

Vi har i haveforeningen en ret stor venteliste og i øjeblikket er der ca 55 mennesker på denne og der 

kommer hele tiden flere til. Vi skriver til alle på listen omkring nytår og både dette og vurdering og 
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fremvisning af huse samt salg bruges der meget tid på men vi klager ikke da vi synes at 

kolonihavetanken skal beholdes, husk på at vi alle har købt vores huse til en forholdsvis lille pris. Jeg 

kan tydelig huske da vi købte hus herude for snart 31 år siden og betalte 20.000kr for dette, da syntes 

vi at det var mange penge med en meget lille pige og en som kom 1,5 år senere. Men vi mener at vi 

var meget heldige at få en kolonihave til denne pris og dette synes bestyrelsen vi alle skal tænke på 

når vi tænker på at skille os af med vores huse. Husk på at der skal være plads til de unge mennesker 

som er fremtiden for dette fantastiske sted. 

Sidste år afholdt vi et kræmmermarked med havesalg og det var en fantastisk ide som fungerede fint. 

Dette afstedkom et forslag fra have 1 om at lave kræmmermarkedet før storskraldsdagen. 

Der vil blive afholdt loppemarked 15. august.  

Vi har de senere år afholdt en brugerundersøgelse og denne har vi arbejdet med i bestyrelsen. Vi 

mener at det vigtigste som er kommet ud af denne er at vi ikke er gode til at hilse nye medlemmer 

velkommen så derfor har vi besluttet at hive en gammel traver op af skuffen igen. 

Vi kunne godt tænke os at få et mentorkorps hvis opgave er at sørge for at alle nye haveejere forstår 

hvad det vil sige at ha have i Brohaven samt at fortælle nye haveejere hvad der forventes af dem. 

Hvis nogle kunne tænke sig at deltage i sådant et mentorkorps så meld jer gerne til undertegnede 

snarest. 

Sidste år kunne vi fortælle at vi manglede folk til et festudvalg som skulle være med til at arrangere 

vores fællesfester og arrangementer. Der er ikke nogen som har tilmeldt sig og lige nu består 

udvalget kun af undertegnede og jeg er ene om at skulle arrangere vores kommende sommerfest så 

hvis nogen skulle have lyst til at deltage så sig gerne til. 

Når vi nu snakker fester så var det en stor glæde for børneudvalget super glade for at kunne 

arrangere børnedag og discofest Mette og hele hendes hold af gode mennesker havde sat alle sejl til 

og der var 30 tilmeldte til børnedagen og 13 til discofesten og vi kan kort sige at vi godt må afholde 

børnedag igen de næste mange år, husk på at der er ca. 60 børn herude nu og det er vores ansvar at 

de får en god oplevelse herude og nogle nye venner så denne dag er forhåbentlig kommet for at 

blive. Tusinde tak til formand Mette, Mette, Janne og Silla og alle jer andre som gjorde at denne dag 

blev en festdag for fremtiden i Brohaven. 

Lige om lidt vil vi afholde sommerfest i Brohaven og dette vil foregå på følgende måde: Der skal 

købes billetter hos kassereren så vi kan styre hvor mange som kommer og festen vil blive afholdt 

som sædvanligt: Vi spiser eget medbragt mad og der vil være en musiker og der vil være mulighed 

for at købe fadøl samt der vil være lodtrækning på de indkøbte billetter om fine præmier. 

Senere håber vi at kunne afholde Sankt Hans med bålafbrænding og hvad dertil hører. 

Her til sidst vil jeg gerne takke jer alle for at bakke op omkring fællesskabet i foreningen samt især 

takke Kurt og vandholdet for det store arbejde i laver og dette ikke kun mht. vand og stor tak til de 

yngre kræfter som er kommet med her. 

 

Med dette vil vi gerne sætte beretningen til debat. 

 

Peter, have 86, orientere om at de hjemmesider som bestyrelsens beretning refererede til i forhold til 

bekæmpelse af japansk pileurt fejlagtigt anførte at kemisk behandling og slåning af japansk pileurt 

var den rigtig metode. Japansk pileurt skal bekæmpes ved rodstikning, oprykning og 

efterbehandling.   

 

Evelyn, have 83, spurgte om hvordan japansk pileurt ser ud?  

 

Martin, have 61, kommenterede at fastholdelsen af prisniveauet i Brohaven kan få indflydelse på 

lejernes incitament til at vedligeholde deres huse eller bygge nye. Ikke fordi man ønsker at tjene 

penge, men for at skabe balance mellem investering og hvad der kan forventes at få tilbage ved salg. 

 

Tine, have 48, kommenterede at manglende vedligehold også kan gøre husene sundsskadelige pga. 

f.eks. skimmelsvamp.   

 

Karin, have 20, kommenterede at der i sin tid var et loft på 60.000 kr. ved salg kolonihaver. Dette 

var en god ting.  
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Jens, have 53, svarede på bestyrelsens vegne at det maksimale beløb ved salg pt. er 120.000 kr. Det 

skyldes hensynet til at holde priserne lave. Hvis husene overstiger 120.000 kr. skal der desuden 

betales ejendomsskat.  

 

Michael, have 64, kommenterede at det er et fremtidigt problem at der ikke kan bygges et nyt hus for 

120.000 kr.  

 

Peter, have 55, kommenterede at man også skal tænke på den herlighedsværdi man investerer i.  

 

Mette, have 33, kommenterede at man også skal huske at det er individuelt hvad man vil bruge sin 

kolonihave til. Huset i have 33 er en ”sildekasse” og ønskes sådan.  

 

Jens, have 53, indstillede til at niveauet for fremtidig værdiansættelse bliver et hovedpunkt for på en 

fremtidig generalforsamling hvis dette ønskes.  

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.  

 

4. Regnskab  

Kasserer Hanne Habekost, have 71, fremlagde regnskabet for 2020. Forbruget lå lidt under budgettet 

bortset fra udgifter til el-installationer i Banely. 

Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje. 

Kasserer Hanne Habekost, have 71, fremlagde forslag til budget for 2022.  

 

Budgettet blev godkendt.  

 

Havelejen blev fastsat som uændret i forhold til 2021.  

 

 

6. Indkomne forslag.  

 

1: Forslag fra bestyrelsen vedr. dyrehold i H/F Brohaven.  

Vi I bestyrelsen synes at 2020 har været et succesfyldt år ifht. dyrehold i Brohaven. Vi har tidligere 
evalueret dyrehold som vi blev pålagt af GF i 2020 og lovede også at komme med en indstilling til 
spørgsmålet. Vores ejere Banedanmark vil ikke forhandle enkelt punkter i vores kontrakt men kun 
hele kontrakten hvis ordlyden i denne skal laves om. Vi har på denne baggrund gennemlæst vores 
kontrakt og kolonihaveloven og kan ud fra dette sige, at vi har begrundet mistanke om, at BD vil 
sætte den årlige leje op med et beløb som udgør min. 80.000 kr. dvs. 800 kr. pr have som 
betingelse for at acceptere kæledyrshold på arealet.  
Forslag til afstemning:  
 
>>Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at åbne forhandling med BaneDanmark med det 
formål at opnå tilladelse til kæledyrshold i H/F Brohaven. Generalforsamlingen accepterer hermed 
en deraf følgende eventuel forøgelse af årslejen på op til 800 kr pr. have.<<  
 
Bestyrelsen skal på baggrund af den relativt store lejeforhøjelse og vores tidligere evaluering 
indstille til forsamlingen til at man IKKE stemmer for at bestyrelsen skal kontakte BaneDanmark 
med henblik på at genforhandle vores kontrakt, dvs. stemmer imod det fremsatte forslag. 
 
Martin, have 61, anerkendte bestyrelsens måde at håndtere sagen på og opfordrede til at stemme 
nej.  
 
Joanna, have 77, spurgte om Banedanmark havde varslet lejeforøgelse uanset? 
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Jens, have 53, svarede at det kun kan ske hvis mislighold kan dokumenteres fra Banedanmarks side.  
 
Thor, have 95, kommenterede at der i 2015 var fremsendt mail fra Banedanmark hvis ordlyd 
svarede til bestyrelsens fortolkning af husdyr.  
 
Rikke, have 44, spurgte om dyr må overnatte? 
 
Jens have 53 svarede at dyr må være på besøg og overnatte. De må ikke have fast bopæl i 
haveforeningen.  
 
Claus, have 84, spurgte om man stadig skal have dispensation for dyr? 
 
Jens, have 53, svarede at det skal man.  
 
Peter, have 55, nævnte at huslejen også var afhængig at der f.eks. ikke er adgang til offentlig vej. 
 
Jens, have 53, svarede at det var korrekt at lejen kunne ansættes lavere på grund af manglende 
offentlig vejadgang, men at bestyrelsen foretrak, ikke at indlede forhandlinger med Banedanmark i 
det hele taget. 
 
Bestyrelsen begærede skriftlig afstemning. Resultat: 5 blanke, 1 undlod at stemme 60 stemte nej.  
 
Bestyrelsens forslag var dermed faldet. Samtidig bortfaldt forslag 2 og 3. 
  

2: Forslag fra Ali Bellaoi have 58 vedr. hønsehold i H/F Brohaven.  

Forslaget bortfalder såfremt forslag 1 ikke vedtages af generalforsamlingen. Forslag til afstemning:  
>>I tillæg til kæledyrshold i H/F Brohaven skal bestyrelsen søge at opnå tilladelse fra Banedanmark 
omkring egentligt husdyrhold således at f.eks. hønsehold i H/F Brohaven bliver muligt<<  
Bestyrelsen skal på baggrund af forventede støj- og rottegener fra husdyrhold henstille til at 
forsamlingen bestemmer at forhandlingen med Banedanmark begrænses til at omfatte kæledyrs 
ophold i H/F Brohaven.  
 
Forslaget er Bortfaldet 
 

3: Forslag fra Ali Bellaoi have 58 vedr. fælles hønsehold i H/F 
Brohaven.  

Forslaget bortfalder såfremt forslag 1 og 2 ikke vedtages af generalforsamlingen. Forslag til 
afstemning:  
>>Såfremt der opnås tilladelse fra Banedanmark til husdyrhold i H/F Brohaven oprettes og drives et 
fælles hønsehold (kommunale vedtægter begrænser et sådant til maksimalt 1 hane og 10 høns) på 
en udpeget del af fællesarealerne<<  
Bestyrelsen skal på baggrund af forventede støj- og rottegener fra hønsehold henstille til at 
forsamlingen IKKE vedtager det fremsatte forslag.  
 
Forslaget er Bortfaldet 
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4: Forslag fra bestyrelsen vedr. opstart af for projekt af kloakering af 
H/F Brohaven.  

Baggrund og bestyrelsens anbefaling fremgår af særskilt bilag ”Forslag vedrørende kloakering af HF 
Brohaven”  
 
Jens, have 53, gennemgik bilag og motiverede for forslaget.  
 
>>Bestyrelsen henstiller til, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre 
forprojekt omkring kloakering og nedgravning af vandforsyning. Projektet afregnes med midler, 
som ved tidligere generalforsamling er afsat til kloakering. Resultatet af forprojektet præsenteres 
på næstkommende generalforsamling. <<  
 
Peter, have 86, spurgte om hvem der kommer til at eje kloakanlægget? Samt hvornår havelejerne 
vil skulle indgå i fælleslån? Dette bør forprojektet klarlægge.  
 
Jens, have 53, svarede at HF Brohaven kommer til at eje kloakanlægget samt at forprojektet netop 
skal klarlægge dette de økonomiske rammer og tidsplan. 
 
Mette, have 33, fortalte at hun er udbudskonsulent og gerne vil stille sig til rådighed i forbindelse 
med udarbejdelse af forprojektet. Mette spurgte om forprojektet også indeholdt egentlig 
projektering samt entrepriseoverslag?  
 
Joanna, have 77, spurgte om laveste pris var det eneste kriterium? 
 
Thomas, have 42, bemærkede at den nedsivningsbrønd som findes i have 42 ikke er dimensioneret 
til større regnskyl jf. Banedanmarks egen vurdering.  
 
Michael, have 64, spurgte om fællesfinansiering også vil kunne omfatte kloakering ind i haven? 
 
Jens, have 53, takkede Mette for tilbud. Planen er at der indhentes tre tilbud på arbejdet fra 
entreprenører. 
 
I forholdt til Joannas spørgsmål var laveste pris ikke det eneste kriterium.  
 
I forhold til Thomas’ kommentar vil have 42 være central i projektet da den ligger i bundkote i 
Brohaven. Hvorvidt man vil kunne drage fordel af allerede eksisterende installationer på grunden, 
vil forprojektet kunne afdække.  
 
I forhold til Michaels spørgsmål vil finansiering via Arbejdernes Landsbanks erhvervsafdeling også 
potentielt kunne omfatte lån til fremføring af kloak inden for havelodderne. Bestyrelsen vil gøre det 
til en option enten at betale kloakering på grunden kontant, eller gennem et lån.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 
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5: Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring affødt af projekt 
om kloakering af H/F Brohaven.  

Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter ændres som følger:  
>>Formålsparagraf: Haveforeningen er en sammenslutning af medlemmer, som hæfter over for alle 
fælles forpligtigelser, der påhviler hele det lejede areal. For haveforeningens forpligtelser, herunder 
byggelån og fælleslån, hæfter medlemmerne direkte, personligt og solidarisk, men i indbyrdes 
forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne have 
på så gode og betryggende forhold som muligt samt at varetage alle fælles interesser overfor tredje 
mand.<<  
Bemærk at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.  
 

6: Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring af §5a.  

Bestyrelsen foreslår på baggrund af det seneste års pandemi at ordlyden i §5a: ”Ordinær 
generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned” ændres til  
>>Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året fortrinsvist i februar måned. Dog kan 
bestyrelsen udsætte afholdelsen såfremt alvorlige udefra kommende forhold skulle tale for dette. <<  
Bemærk at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.  
 
Michael, have 90, kommenterede at det af hensyn til proceduren skal fremgå ved afstemning om 
nogen undlader at stemme. 
 
Dirigent, Kirsten Bynge, have 100, tog kommentaren til efterretning.  
 
Peter, have 86, spurgte hvorfor man afskærer sig fra at tidligerelægge generalforsamlingen? Force 
majeure vil altid være en gyldig årsag til at udskyde den.  
 
Morten, have 37, spurgte om man kunne flytte generalforsamlingen til maj permanent? 
 
Martin, have 61, spurgte om generalforsamlingen kunne være en forsommerbegivenhed? 
 
Kurt, have 41, fremsatte at det er uhensigtsmæssigt at lægge noget i pinsen. 
 
Evelyn, have 83, var enig i at pinsen var uhensigtsmæssig.  
 
Peter, have 55, motiverede for at holde den nuværende fordeling med generalforsamling i februar 
og sommermøde efterfølgende.  
 
Henriette, have 45, motiverede for at fastholde generalforsamlingen i februar.  
 
Forslaget blev justeret, så det fik følgende ordlyd:  
 
>>Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, fortrinsvist i februar måned. Dog kan 
bestyrelsen udsætte afholdelsen såfremt alvorlige udefra kommende forhold fx en pandemi, skulle 
tale for dette. <<  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.  
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7: Forslag fra Brian Ambech have 93 om bebyggelsesprocent  
Have 93 foreslår, at HF Brohavens bygningsregler omkring bebyggelsesprocent og størrelse bringes 
i overensstemmelse med gældende regler for bygningsreglementets fortolkning i Københavns 
kommune, dvs. at afsnit 1 ændres fra det nuværende regelsæt:  
>> Afsnit 1: Bebyggelsesprocent  
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15%. Bestyrelsen kan ikke dispensere fra denne regel.  
Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal.  
Overdækkede områder, som ikke er indesluttet af vægge, medregnes ikke i etagearealet, mens 
overdækkede områder, som er indesluttet af vægge (”Lukkede udestuer”) medregnes i 
etagearealet.  
Drivhuse, som udelukkende er udført med glasvægge, medregnes ikke i etagearealet. Drivhuse, 
som har en eller flere ikke-gennemsigtige vægge, betragtes som overdækkede områder indesluttet 
af vægge, og medregnes derfor i etagearealet. <<  
Foreslås ændret til:  
>> Afsnit 1: Bebyggelsesprocent  
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 20%. Bestyrelsen kan ikke dispensere fra denne regel.  
Der må kun bygges 1 kolonihavehus pr. havelod.  
For en lod under 400 m² må selve kolonihavehuset max. være 60 m². For en lod over 400 m² må 
selve kolonihavehuset max. svare til 15 % af loddens areal.  
Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal indenfor 
lodskel, dvs. arealet eksklusive havens andel i fællesarealer.  
Alle overdækkede områder, herunder kolonihavehus, skure, drivhuse og åbne overdækninger, 
medregnes i etagearealet. <<  
Bestyrelsen er neutral i forhold til det fremsatte forslag, som på grund af den ændrede beregning af 

bebyggelsesprocent ikke forventes at medføre større ændringer i de bebyggede arealer. 

 

Wiebke have 24, spurgte om definitionen på et havelod? 

 

Rikke have 44 spurgte om definitionen til kolonihavehus. Omfatter det også toiletbygning? 

 

Gordon, have 47, spurgte om reglerne også havde virkning for eksisterende byggeri? 

 

Michael, have 64, spurgte om højden af byggeri. Hvorfor må man ikke bygge op til 4 meter? 

 

Joanna, have 77, spurgte om det var en femtedel af haven der måtte bebygges? 

 

Stig, have 78, spurgte om drivhus kunne udvides i hht. de nye regler? 

 

Michael, have 64, spurgte om der ikke vil kunne tillades større beboeligt areal under de gamle 

regler? 

 

Tania, have 24, var enig i at det er uhensigtsmæssig med forskellige regler.  

 

Henriette, have 45, spurgte til præcisering angående førstesal? 

 

Jens, have 53 svarede at lodskel er areal inden for hækken. Toiletbygninger gælder ikke som 

kolonihavehus. Ifølge Københavns Kommunes regler tæller alle overdækkede arealer med i 

bebyggelsesprocenten; også drivhuse, overdækkede terrasser, redskabsskure etc. Der vil ikke blive 

indført regler med tilbagevirkende kraft. Højdebegrænsningen på de 3,5 meter skyldes 

haveloddernes størrelse og følgende risiko for skyggegener. Det mest restriktive regler gælder, hvis 

der er uoverensstemmelse mellem Brohavens og Københavns Kommunes regler.  

 

De regler der bliver forslået er gældende alligevel, da det er Københavns Kommunes regler.  
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Joanna have 77 begærede skriftlig afstemning.  

 

Resultatet af afstemningen blev: 4 nej, 3 blanke og 50 ja.  

 

Forslaget blev vedtaget.  

 

 

7. Valg iflg. Vedtægterne.  

 

a. Formand Kalman Legradi, have 87, blev genvalgt for 2 år. 

b. Bestyrelsesmedlem Jens Behrens, have 53 blev genvalgt for 2 år.  

c. Suppleant Martin Bynge, ønsker at forlade bestyrelsen 1 år før tid. Bestyrelsen indstillede 

Jesper Mortensen, have 56.  

Gert Krowicki, have 73, ønskede også at blive opstillet.  

Bestyrelsen begærede skriftlig afstemning. 20 stemte på Jesper, 27 stemte på Gert. Gert, 

have 73, blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år.  

d. Suppleant Mette Stubkær, have 89, blev genvalgt for 2 år.  

e. Revisor Gitte Hansson, have 76, blev genvalgt for 2 år.  

f. Revisorsuppleant Wiebke Engels, have 23, blev genvalgt for 1 år.   

 

8. Eventuelt.  

 

Malte, have 11, opfordrede til at dem i haven som vil bygge nyt, mødes og drøfter dette. Malte er 

tovholder. 

 

Jens, have 53, vil gerne deltage.  

 

Bankospil blev aflyst da tiden var særdeles fremskreden.  

 

Der blev til afslutning udråbt et trefoldigt leve for Brohaven! 
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