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Ad 1.  Nielsine valgt som dirigent, stemmetællere: Flemming og Lise udpeget 
 
Ad 2. Formandens beretning:  
 
Året	  2011,	  vil	  først	  og	  fremmest	  blive	  husket	  for	  én	  hændelse,	  som	  fandt	  sted	  lørdag	  d.	  2.juli	  hen	  
under	  aften.	  	  

Her	  blev	  store	  dele	  af	  København,	  incl.	  Vor	  Haveforening,	  	  i	  løbet	  af	  2	  timer	  ramt	  af	  århundredes	  
tordenstorm,	  med	  store	  oversvømmelser	  til	  følge.	  	  

Nu	  skal	  jeg	  nok	  undlade	  at	  repetere	  hele	  årets	  vejrudsigter,	  men	  denne	  hændelse	  ser	  jeg	  som	  et	  
vink	  med	  en	  vognstang	  om	  hvad	  fremtiden	  kan	  bringe	  af	  hidsige	  og	  voldsomme	  vejrfænomener,	  
og	  dette	  mener	  jeg,	  vi	  	  lige	  så	  godt	  kan	  være	  på	  forkant	  med.	  

Vand	  er	  godt,	  og	  en	  uundværlig	  resource	  for	  naturen	  og	  mennesker,	  men	  som	  alt	  muligt	  andet	  her	  
i	  tilværelsen,	  er	  det	  bedst	  i	  afmålte	  mængder.	  

Vi	  oplevede	  i	  årets	  løb	  at	  adskillige	  måtte	  se	  deres	  afgrøder	  og	  planter	  rådne	  op	  pga	  den	  store	  
koncentration	  af	  vand	  i	  jorden,	  samtidig	  med	  at	  grundvandstanden	  er	  høj	  i	  vores	  område,	  så	  det	  er	  
da	  muligt	  at	  vi	  i	  fremtiden	  skal	  til	  at	  overveje	  hvad	  vi	  sår	  og	  planter	  i	  vore	  haver.	  

Dette	  skal	  dog	  ikke	  opfattes	  som	  en	  opfordring	  til	  at	  anlægge	  fiskedamme	  med	  åkander	  og	  
badebroer.	  

En	  anden	  følge	  af	  de	  store	  vandmasser	  var,	  at	  jorden	  fra	  adskillige	  højtliggende	  haver,	  blev	  skyllet	  
ned	  over	  stiarealerne.	  

Dette	  mener	  jeg	  at	  der	  skal	  dæmmes	  op	  for,	  og	  dette	  kunne	  jo	  passende	  være	  en	  fælles	  opgave,	  så	  
det	  ikke	  kommer	  til	  at	  minde	  alt	  for	  meget	  om	  Klondyke.	  	  	  

Og	  hvem	  ved	  om	  vi	  i	  fremtiden	  også	  skal	  til	  anlægge	  små	  kanalsystemer	  eller	  andre	  former	  for	  
opsamling	  af	  regnvand,	  for	  vi	  skal	  huske	  på	  at	  betragte	  vand	  som	  en	  nyttig	  resource,	  og	  ikke	  en	  
plage.	  

Et	  andet	  fænomen	  der	  åbenbart	  også	  er	  kommet	  for	  at	  blive,	  er	  de	  evindelige	  bølger	  af	  indbrud	  
som	  der	  har	  hærget	  foreningen	  de	  senere	  år.	  

Nu	  venter	  vi	  så	  alle	  på	  hvad	  der	  sker,	  når	  København	  Kommunes	  nyeste	  prestrigeprojekt	  bliver	  sat	  
i	  søen	  lige	  ud	  for	  vores	  hegn	  –	  og	  her	  taler	  jeg	  selvfølgelig	  om	  cykelstien	  der	  er	  ved	  at	  blive	  anlagt	  
på	  boldbanerne.	  

Ingen	  ved	  hvad	  dette	  vil	  medføre.	  	  

Det	  er	  muligt	  at	  flere	  vil	  ”	  lægge	  vejen	  forbi”	  over,	  eller	  gennem	  hegnet,	  men	  det	  kan	  også	  være	  at	  	  
den	  øgede	  færdsel	  vil	  medføre	  at	  nogle	  måske	  mener	  at	  risikoen	  for	  at	  blive	  spottet	  er	  for	  stor,	  



hvis	  de	  prøver	  at	  planke	  den.	  

I	  forbindelse	  med	  dette	  uvæsen	  har	  bestyrelsen	  de	  seneste	  år	  iværksat,	  at	  der	  er	  blevet	  plantet	  
div.	  ubehagelige	  vækster	  langs	  hegnet	  mod	  boldbanerne,	  samt	  indgangspartiet	  ved	  hovedlågen.	  

Jeg	  må	  opfordre	  til	  at	  alle	  giver	  en	  hånd	  med,	  til	  at	  disse	  beplantninger	  får	  optimale	  vækstkår,	  da	  
det	  er	  til	  alles	  interesse	  at	  gøre	  livet	  så	  surt	  som	  muligt,	  for	  de	  elementer	  der	  ikke	  er	  inviteret	  til	  at	  	  
komme	  i	  foreningen.	  

Nu	  når	  vi	  har	  fat	  i	  Københavns	  Kommune,	  så	  blev	  det	  jo	  også	  året	  hvor	  den	  nye	  lejekontrakt,	  
mellem	  kommunen	  og	  Kolonihaveforbundet	  trådte	  i	  kraft.	  

Denne	  nye	  kontrakt	  medfører	  som	  bekendt,	  at	  havelejen	  vil	  blive	  hævet	  med	  minimum	  100	  .	  –	  kr.	  
om	  året	  indtil	  år	  2024,	  hvor	  lejekontrakten	  løber	  til,	  med	  mindre	  den	  kan	  genforhandles	  med	  den	  
nye	  regering,	  men	  dette	  er	  nok	  yderst	  tvivlsomt,	  når	  man	  i	  øvrigt	  betragter	  den	  måde	  de	  er	  
kommet	  fra	  land.	  

Men	  set	  i	  lyset	  at	  de	  stigninger	  på	  flere	  hundrede	  procent	  der	  var	  varslet,	  er	  det	  trods	  alt	  en	  
spiselig	  stigning.	  

Vejret,	  indbrud	  og	  Københavns	  Kommune,	  er	  ikke	  noget	  vi	  selv	  kan	  styre,	  da	  det	  er	  udefra	  
kommende	  faktorer.	  

Men	  tonen	  i	  haven,	  blandt	  nogle	  medlemmer,	  er	  en	  ting	  vi	  gerne	  så	  ændre	  sig.	  

I	  foreningen	  er	  der,	  heldigvis	  da,	  mange	  rare	  og	  hjælpsomme	  medlemmer,	  der	  bakker	  op	  omkring	  
bestyrelsen,	  og	  de	  tiltag	  vi	  har	  bragt	  på	  banen.	  	  

Men	  bestyrelsens	  medlemmer	  har	  også	  oplevet,	  at	  blive	  konfronteret	  med	  en	  tiltaleform	  og	  
opførsel,	  grænsende	  til	  det	  perfide,	  der	  ikke	  hører	  hjemme	  i	  en	  lille	  forening	  som	  vores,	  eller	  
andre	  steder	  får	  den	  sags	  skyld.	  	  

Der	  er	  bestyrelsen,	  og	  så	  os	  andre	  –	  Ja,	  man	  kan	  godt	  få	  den	  tanke,	  at	  nogle	  betragter	  tingene	  på	  
denne	  måde.	  

Det	  er	  fuldstændig	  uhørt	  og	  urimeligt,	  at	  når	  bestyrelsen,	  f.eks.	  på	  de	  årlige	  havevandringer	  med	  
havereglementet	  i	  hånden,	  beder	  enkelte	  om	  at	  holde	  deres	  sti	  eller	  havefri	  for	  ukrudt,	  bliver	  
betragtet	  som	  en	  flok	  hysteriske	  og	  koleriske	  paragrafryttere.	  

Hvis	  dette	  virkelig	  havde	  været	  tilfældet,	  kunne	  vi	  med	  havereglementet	  i	  hånden,	  have	  
excluderet	  op	  til	  flere	  medlemmer	  i	  årets	  løb.	  

En	  bestyrelsen	  er	  til	  for	  at	  sørge	  for	  den	  overordnede	  drift	  af	  foreningen,	  og	  derunder	  også	  at	  det	  
havereglement	  som	  alle	  underskiver	  ved	  indmeldelsen,	  bliver	  overholdt.	  

Havereglementet	  vi	  er	  underlagt,	  er	  Kolonihaveforbundets	  officielle	  reglement,	  som	  de	  fleste	  
haveforeninger	  i	  Danmark	  følger,	  så	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  selv	  har	  brygget	  sammen,	  på	  et	  skummelt	  
værtshus,	  i	  en	  sen	  nattetime.	  	  

Alle	  bedes	  venligst	  notere	  sig,	  at	  bestyrelsen	  er	  til	  for	  alles	  bedste	  –	  Uden	  bestyrelse	  –	  Ingen	  



forening	  !	  	   	  

Nu	  kommer	  der	  nye	  ansigter	  i	  bestyrelsen,	  så	  tag	  godt	  imod	  disse	  medlemmer	  der	  frivillgt	  gerne	  vil	  	  
give	  et	  bidrag	  til	  foreningens	  daglige	  drift.	  

Så	  vil	  jeg	  sluttelig	  sige	  tak	  for	  godt	  samarbejde	  til	  dem	  jeg	  har	  arbejdet	  sammen	  med	  i	  bestyrelsen,	  
samt	  til	  alle	  jer	  medlemmer	  der	  har	  bakket	  op	  omkring	  bestyrelsen	  virke.	  	  

Så	  mange	  var	  ordene	  –	  tak	  for	  denne	  gang.	  

Frank,	  marts	  2012	  

 
Beretningen taget til efterretning 
 
Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab 
 
Regnskabet godkendt 
 
Ad 4. Forslag til ændring af ordensreglementet: 
 
Erik fremlagde ændringsforslag til det af bestyrelsen fremlagte forslag:   
Er haven ved lejemålets ophør misligholdt i henhold til § 7.3 modregnes et skønnet beløb ved salg 
af hus og eventuelt resterende haveleje. 
 
Gert støtter Eriks forslag og foreslår i stedet indkøb af presenninger til at dække braklagte haver 
 
Marianne foreslår indkøb af havefræser  
 
Bestyrelsens forslag vedtaget: 9 stemmer for, 7 imod, og 5 undlod at stemme. I alt 21 haver var 
repræsenteret ved generalforsamlingen. 
 
Ad 5. Budgettet vedtaget 
 
Ad 6. Ole Sivertsen valgt som formand 
 
Ad 7. Anette valgt til kasserer 
 
Ad 8. Sheena og Torben valgt til bestyrelsen for 2 år, Anita valgt for ét år 
 
Ad 9. Mette Løvgren og Lise Lotz valgt som suppleanter 
 
Ad 10. Jakob Holm og Kim Skytte Gråe valgt som revisorer 
 
Ad 11. Flemming valgt som revisor suppleant 
 
Ad 12. Erik og Frank valgt til vurderingsudvalg 
 
Ad 13. Anders påtager sig toilethvervet, med Nielsine som suppleant. 



 
Ad 14. Ordensreglerne forudsættes bekendt!! 
 
Ad 15.  
Gert og Steen vil gerne sørge for, at hegnet mod boldbanerne vokser sig bredt og solidt. De 
haveejere der har kantstykker mod boldbanerne, bedes flytte de planter som de ønsker bevaret i 
løbet af foråret. 
 
Sigrid opfordrer til mere fællesskab i fælleshuset. Det ville være godt med et festudvalg. Sigrid, 
Lise Lotz og Anita tager initiativ. 
 
Der er nu 3 webmastere: Kirsten, Marianne og Jakob Holm. Vi opfordrer nogle af de unge til at 
komme med input til en mere vital og spændende hjemmeside. 
 
Gert foreslår, at vi danner en lukket Facebook gruppe hvor vi kan udveksle oplysninger fra dag til 
dag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


