
Bestyrelsens beretning for 2018 

 

Bestyrelsen 

2018 var den bedste sommer i mands minde, og der var god gang i 
haveslangerne og parasollerne. Alligevel har aktivitetsniveauet i 
foreningen været højt.  

Bestyrelsen har holdt 8 møder siden sidste generalforsamling og mange 
timer er brugt på personsager. Heldigvis er tiden brugt i et 
bestyrelseslokale, der er blevet shinet up med maling, oprydning og nye 
møbler. Stig har fået lavet en lækker ny hjemmeside, som vi håber, alle 
er glade for. 

Den nye lovgivning om persondata har været lidt af en udfordring – stor 
tak til Hanne for hjælpen med at simplificere den. 

Vinteren har været brugt til at få styr på den enkelte haves papirer i 
vores arkivskab i forhold til persondatalovgivningen. Vi kan konstatere, 
at der i haven er 8 forskellige typer kontrakter med de enkelte 
haveejere. Det er stort problem i forhold til mange tekniske ting, som 
eksempelvis lovpligtige forsikringer, overdragelser, mm. 

Bestyrelsen vil afholde et informationsmøde i løbet af sommeren og 
fortælle om de fordele, der er ved at overgå til nye kontrakter. 

Planlægning af foreningens 100-årsjubilæum har fyldt en del – herunder 
ansøgninger om fondsmidler og arbejdet med jubilæumsbogen. Tak til 
alle jer, der har bidraget med fotos og gode minder og til jer, der har 
været med til at få receptionen den 16. marts op at stå. Nu glæder vi os 
alle til jubilæumsfesten, den 15. juni 2019.   

Der har i årets løb været tæt kontakt til Hillerød kommune. Mange 
septiktanke er blevet godkendt, og vi arbejder på at få godkendt vores 
forsøg med vejbump og gøre udkørslen ved den første havegang mere 
sikker.  

Der er indgået aftale med Konrad og Betina om at overtage rengøringen 
af fælleshuset og fællesrummene i kælderen (toiletter/vaskerum m.v.) pr. 
15. februar 2019. Tak til Charlotte og Brian, der har haft opgaven.   



Bestyrelsen har indgået en super god aftale med slamsugerfirmaet 
Norva24, så vi håber, det nu er slut med problemer efter besøg af 
slamsugeren. 

Havevandringsudvalgets tur rundt i haven resulterede i 50 breve til 
haver, hvor noget skulle rettes op. I år vil udvalget komme på besøg 
tidligere på året og følge op kort efter.  

Det er bestyrelsens oplevelse, at vi er blevet bedre til at overholde de 
regler, der gælder for fællesområdet – herunder container- og 
haveaffaldspladsen. Det er super dejligt, at vi er på rette vej. 

Vandproblemer 

Vi fik i 2018 renset alle dræn og gravet den store regnvandsfaskine ned. 
Stor tak til Lars, Bent, Frank, Konrad og Jan (Bamse). Nu mangler vi bare 
at få lavet de sidste nedløb og tagrender i haven og det skal vi have gjort 
i 2019, så skulle der være styr på regnvandet. 

Hussalg 

Bestyrelsen og Vurderingsudvalget har brugt mange timer på at sætte os 
ind i og informere om de nye regler for vurdering og salg af huse. Det var 
dejligt at se det store fremmøde til informationsmødet.  

Der er i 2018 solgt 11 huse, og der skal lyde et stort velkommen til de 
nye haveejere.   

I forbindelse med salg er der i mange tilfælde konstateret ulovligheder i 
de enkelte haver.   

Den nye venteliste er taget i brug, og der står pt. 13 interesserede 
købere på den. 

Fra den 1. maj 2018 og året ud har vi kørt en forsøgsordning med 
parkering bag fælleshuset. Bestyrelsen har evalueret på den og vurderer, 
at muligheden for parkering på området vil kunne minimere de 
udfordringer, der i dag er med P-pladser. Bestyrelsen har derfor valgt 
også i år at trække lod om brug af P-pladserne bag Fælleshuset. 

Fællesarbejdet 



Fællesarbejdet har kørt rigtig godt – og flis-holdet har lavet et super 
arbejde. For bestyrelsen har det været dejligt at se, at alle er mødt op 
med godt humør og lyst til at komme i gang.   

Fælleshuset 

Konrad og Betina overtog opgaven med udlejning af Fælleshuset pr. 24. 
august 2017 og har lovet at fortsætte med det gode arbejde.  

Vi har fået udskiftet taghætter på Fælleshuset og sat nyt hegn op. Tak til 
Kælderens Venner for den økonomiske hjælp. 

Lejeprisen for udlejningen af fælleshuset bør sættes op af hensyn til 
økonomien og løbende/kommende vedligeholdelse. Bestyrelsen vil 
komme med et forslag under punktet regnskab/budget. 

Vi har fået tilbud på reparation af gulvet men mangler fortsat at se på 
muligheden for støjdæmpning i rummet. 

Tak 

Først en stor tak til Tina, Fælleshusets Venner og Bjarne, Roligans for 
det gode samarbejde og den fælles forståelse for at få løst de forskellige 
udfordringer, der opstår i haveforeningen. En særlig tak for tilskud til 
opsætning af hjertestarteren – som vi kan lære at bruge på kurset i april. 

Det er så skønt at opleve, at så mange stiller op, når der skal laves noget 
ekstra – så tak til alle de, der så beredvilligt har stillet op. 

Stor tak til TUT-mor for en dejlig sommerfest.  

Vi vil sige tak til Ina for det gode arbejde i Nordsjællands kredsen, til Lis, 
der har hejst flaget hver søndag, til Svend Aage for at slå græsset ved 
rabatten, til Konrad for at slå græs i anlægget og holde maskinerne, til 
Claus for at holde orden på containerpladsen, til Lotte for malerarbejde, 
til Jannic for opsætning af hegn og taghætter, til Henning for rydning af 
sne og til Tutmor og Christina for det gode samarbejde.  

Uanset vejret satser bestyrelsen på, at 2019 bliver en skøn havesæson.  

 

Bestyrelsen 


