Haveselskabet Frederiksborg af 1919
Bestyrelsens beretning for 2019
Bestyrelsen
Der har ikke i perioden været behov for brug af suppleanter i bestyrelsen, og der har siden
sidste generalforsamling været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Der er brugt meget tid på møder med kommunen i forbindelse med folk, der har ulovlige
adresser i haven, afklaring af vores ønske om flere vejbump og i relation til affaldssortering
mm.
Der har igen i år været brugt mange timers arbejde på diverse personsager, eksempelvis
folk med forkerte oplysninger om adresse, mail og telefonnumre, ligesom der har været en
del bøvl med folk der ikke kan/vil overholde foreningens vedtægter og regler.
Det, der har fyldt mest i året, har været det store arbejde med gennemførsel af reception
og den store sommerfest i anledning af vores 100-års jubilæum. Det blev en
uforglemmelig oplevelse, og der skal lyde en kæmpe tak til alle jer, der var med til at skabe
de gode rammer og den festlige stemning.
Bestyrelsen holdt i efteråret et informationsmøde vedrørende overgang til de nye
lejekontrakter, og der er lagt et stort arbejde i at få lavet papirer til hver enkelt haves skifte
til ny kontrakt.
Der har også været afholdt kursus i førstehjælp og blomsterbinding, hvilket var en stor
succes.
Vi har i løbet af året fået beskåret den første række træer ind mod skoven. Der er også
lagt nyt tag på tutgården og indlagt ny strøm i gården.
Der har været stor fokus på vores drænsystem, og med den regnfulde sæson vi har haft,
skal der i 2020 virkeligt gøres noget hos alle dem der IKKE har fået lavet faskiner og
tagrender.
Havevandringsudvalget har været ude 2 gange, og der blev skrevet mange små hilsner
om, hvad der kunne udbedres.

Hussalg
Der er i periodens løb solgt 11 haver og vurderet 13 haver, hvoraf 1 yderligere fik en
ankevurdering.
Der er mange nye vurderings- og salgspapirer, der skal tages stilling til, og der kommer
hele tiden nye regler på området. Herudover er der i mange haver i forbindelse med
vurdering konstateret ulovlige tilbygninger mm.
Det stiller store krav til vurderingsmændene, så en stor tak til Lars have 35, Jannic have
37 og Henning have 81.
Der er stor interesse for at komme på foreningens venteliste. Bestyrelsen lukkede listen
ved 51 personer og åbner den igen, når antallet af ventende er nede på 40.

Fællesarbejde
Fællesarbejdet er igen i år gået super fint, men der er desværre en stigende tendens til, at
mange ikke møder op til fællesarbejdet. Dette er skidt både på grund af de mange
arbejdsopgaver men også af sociale årsager.

Fælleshuset
Vi har fået renoveret gulvet i fælleshuset og siger stor tak til Fælleshusets Venner, der har
gjort det muligt.
Udlejningen af fælleshuset overtages nu af Mathilde og Jannic, og vi siger tak til Betina og
Konrad for deres indsats.

Sæson 2020/2021
I den kommende sæson vil bestyrelsen især have fokus på følgende:
- Haver med meget store træer
- Faskiner og nedløbsrør
- Ny legeplads og plan for hvad vi skal bruge området til
- Gøre tutten færdig – få malet tutgården og repareret diverse småting
- Udlægning af perlesten ved fælleshuset og tutten
- Nedrivning af skuret bag fælleshuset og opsætning af container
- Udarbejde plan for området bag fælleshuset
- Set på vores skraldeområde i forhold til krav fra kommune
- Reparation af P-plads – der skal lappes huller og planes ud
- Få styr på at alle har en brandforsikring
- Støjdæmpning af fælleshuset og få lavet en vedligeholdelse plan på hele huset
- Starte fællesspisning op for havens medlemmer.

Tak
Som altid, har der været et godt samarbejde med Kælderens Venner og Roligans. Der er
en fælles forståelse for håndtering af de problemer, der opstår i løbet af året – så stor tak
fra bestyrelsen.
Det er bare så dejligt at opleve, at mange gerne vil give en hånd med, når de bliver spurgt.
Her tænkes bl.a. på det store arbejde, der har været med at få lagt nyt tag på tutten,
nedtagningen af legepladsen og alle de mange bidrag i forbindelse med vores reception
og sommerfest.
En speciel tak til:
- Annette Nyborg for de mange år i tutten,
- Preben have 32 for at passe vores græsareal ud mod vejen
- Lis have 112 for at hejse vores flag hver søndag
- Ina for det gode arbejde i Nordsjællands kredsen
- Betina og Konrad for deres store arbejde med fælleshuset
- Konrad for reparation af vores maskiner og græsslåning på legepladsen.
- Niels Henrik Knudsen have 104 for at ordne alle vores vej og sti skilte
Tak til alle haveforeningens medlemmer for en dejlig sæson og velkommen til sæson
2020/2021.

På bestyrelsens vegne
Per Johansen, formand

