
Beretning 2022 
Velkomst: 
 

Sikken en start vi havde på denne sæson, 90 mennesker til standerhejsning. Vi kan næsten ikke 
få armene ned. 
Det var nogle hyggelige timer vi havde sammen selvom det var koldt. 
Hushandler: 
Der har været 32. 
2 medlemmer er blevet opsagt grundet manglende betaling. 
 

Laden: 
Vi har siden sidste generalforsamling sendt et brev til Plan og Miljø. Det var jo det et af vores 
medlemmer kraftigt rådede os til.  
Det kom der nu ikke meget ud af, for Plan og Miljø sendte det videre til embedsfolkene i Teknik 
og Miljø. 
Vi har haft et møde med Centerchef Birthe Berg. Birthe Berg gjorde det helt klart for os, at det 
var Haveparken der havde forpligtigelsen iflg. Lejekontrakten, men de ville stille ekspertise til 
rådighed for at hjælpe os med, hvad der skal til hvis vi skal i gang med en evt. renovering.  
Hvad er det vigtigste og hvad er det første vi skal foretage os ved en evt. renovering, sådan at vi 
kan lave en langsigtet arbejdsplan. 
Vi kunne og kan ikke bare læne os tilbage og sige, vi vil ikke bruge penge på laden. Vi er iflg. 
Lejekontrakten forpligtigede til at holde den vedlige eller hensætte midler til nedrivning. 
Ud fra dette møde og for at komme videre, har vi været nød til at få lavet en professionel 
Miljørapport på laden. 
Lene Bildtoft som er afd. Direktør og arbejdsmiljørådgiver kommer her kl. 11.00 og gennemgå 
rapporten. 
 

Renovation: 
Som i sikker allerede har lagt mærke til, har vi fået nye skraldespande. I år skal vi sortere i 2 
kamre, i 2023 i 4 kamre. 
I er op til 25 kolonihaver der skal benytte samme beholder, så vi opfordre til at i sorterer jeres 
affald, sådan at alle har mulighed for at komme af med deres køkkenaffald. 
Der er glas og papir beholdere på Kærsangervej, tæt ved legepladsen, som i frit kan benytte. 
 

Gren og kompostpladser: 
Vi har i år haft besøg af rottefængeren, fordi der er blevet set rotter på kompostpladsen.  
Rottefængerens konklusion er, at vi i første omgang skulle planerer jordbunkerne ud, og at vi 
fremadrettet skulle være meget opmærksom på, at der ikke bliver afleveret nedfaldsfrugt på 
kompostpladsen. Masser af dejlig luftig jord og frugt, er et fantastisk spisekammer for rotter. 
Der er sat nye skilte på pladserne, derved håber vi, at alle der kommer der, kan se og læse 
hvordan pladserne skal benyttes. 
Hvis vi fortsat får rotter er vi nød til af finde en anden løsning. 
 

Byggetilladelser: 
Vi har stadigvæk lidt problemer/opgaver i forhold til at søge om byggetilladelser. 



Vi i bestyrelsen syntes faktisk, at det der står i ordensreglerne ang. byggetilladelser er meget 
tydeligt, men alligevel bliver der sat skurer og drivhuse op, der bliver lavet tilbygninger og 
overdækkede terrasser uden byggetilladelse.   
Derfor har bestyrelsen et forslag under indkomne forslag.  
 

Fibernet: 
Der har ved de sidste par generalforsamlinger blevet stillet spørgsmål and. Fibernet.  
Nord Energi rettede henvendelse til os ang. de gerne ville lægge fibernet ind i Haveparken. 
Det koster ikke den enkelte haveejer noget før man gerne vil have det lagt ind i huset. 
Hvis de graver ledninger m.m. over bliver de repareret. 
De havde lovet de var færdige til sæsonstart, men det blev de ikke. Derfor bad vi dem stoppe da 
vi åbnede for vandet, og så fortsætter igen når sæsonen er slut.  
 

Facebookgruppe: 
Vi i bestyrelsen har manglet et kommunikationsmiddel direkte ud til jer. Derfor denne 
facebookgruppe. Denne gruppe er kun forbeholdt alle de medlemmer hvis navn står på 
lejekontrakten. 
Derved kan vi sikre, at det kun er medlemmer af Haveparken der kan læse indholdet i denne 
gruppe. 
Hvis i gerne vil være med, men ikke står på lejekontrakten, så kontakt Dorthe eller Else. 
 

Legepladsen: 
Så er vi ved at være i hus med legepladsen. Godt gået til udvalget. 
Der er sat nyt gyngestiv og sandkasse op, sansegynge, vippe og legetårn er indkøbt, og det bliver 
sat op først i maj måned. 
Legepladsudvalget er ved at undersøge muligheden for et Baseball net. 
I morgen kl. 9.00 er der arbejdsdag på legepladsen, det gamle skal rives ned og pladsen skal 
gøres klar til opsætning af de nye legeredskaber. 
Så mød endelig op. 
 

Loppemarked: 
Vi vil i år, forhåbentligt med fælles hjælp forsøge at få etableret et loppemarked på legepladsen. 
Vi kan sælge stadepladser, øl/vand – kaffe/te m.m. overskuddet skal gå til vedligeholdelse samt 
indkøb af nye legeredskaber.  
 

Arbejdsdage: 
Der vil i år blive 3 fastlagte arbejdsdage, hvor vi forventer at alle vil deltage og give en hånd 
med.  
Der vil blive mange forskellige opgaver: 
Maling af borde og bænke, plankeværk ved pruttetønden, plankeværk ved kontoret, vejskilte, 
renovering af kontoret m.m. 
 

Socialt: 
Vi vil rigtig gerne som bestyrelse være med til at lave forskellige arrangementer, men vi mangler 
et fælles samlingssted. 
 

Tak for ordet. 


