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Ballerup, 27. august 2020 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Til stede: Tonny Mattissen, Kim Trans, Stig Ferslev, John Juhl-Hansen, Leon 
Kristensen 

 
Fraværende: 
Ingen 

 
Følgende punkter blev drøftet/besluttet: 

 
Opgavefordelingen i bestyrelsen 

Den interne opgavefordeling i bestyrelsen som blev vedtaget på forrige møde, blev 
gennemgået. 

 
Retssag om vandspild 

Tonny oplyste at foreningen, med hjælp fra vores advokat, har vundet retssagen 
omkring det store vandforbrug i en enkelt have. Vi afventer nu det resterende beløb 

på ca kr 110.000. 
 

Forbundets administrations-service 
Der har været en del skriveri på Facebook omkring bestyrelsesarbejdet. Vi kan ud fra 

dialogen konstatere en nogle misforståelser omkring mulig ekstern administration.  
Den merudgift foreningen vil få ved at benytte kolonihaveforbundets administration vil 

beløbe sig til ca kr 110.000/år. 
Herudover skal haveforeningen selv levere en mængde data og oplysninger til denne 
opgave, så selve belastningen hos foreningen bliver ikke mindre. 

 
Lokalplan 182 

Dialogen imellem hovedforbundet, haveforeningerne og kommunen afslører en 
mængde divergerende opfattelser af udformningen af den nye lokalplan. 

Bestyrelsen taler medlemmernes sag, men har pt ikke yderligere informationer end 
det som kan findes online: 

www.ballerup.dk 
https://www.facebook.com/groups/hfhoejvaenge 

https://www.facebook.com/groups/629143508014017 
 

Nyt vurderingssystem. 
Kolonihaveforbundet kommer med et nyt vurderingssystem. Det nuværende har rigtig 

mange mangler/uhensigtsmæssigheder.  
 

Klagersager 
Et par klager over benyttelse af haver af fremmede i foreningen er 

behandlet/undersøgt. 
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Manglende pasning af haver 

Breve til haver, der ikke er passet, er udsendt og vi har fået en del tilbagemeldinger 
som tyder på at henvendelserne er taget seriøst. 

Der er et par enkelte haver, der modtager besøg omkring påtale og reetablering. 
 

Diverse vedligeholdelse: 
Gelænder laves på bro over åen (Højvængets). 

Reparation af trappe mm. på bro over åen(Hestholms), iværksættes umiddelbart. 
 

Nedskæring af store udgåede (’døde’) træer, igangsættes umiddelbart. 
 

Vi forventer en del af hækklipningen på Højvænge alle samt stikveje foretages i 
foråret ved hjælp af stor maskine, der lejes. 

 
Gennemgang af købmandens lokaler for mindre reparationer foretages umiddelbart.  
 

Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes ikke i 2020 grundet forsamlingsforbuddet. 

 
Diplomer for præmiehaver 

Formanden vil sørge for at de ikke-udleverede diplomer og præmier til sidste års 
præmiehaver, vil blive færdiggjort og udleveret. 

 
Laden 

Udlejning af Laden via hjemmesiden åbnes snarest for udlån i 2021 og 2022. Dette vil 
blive annonceret på www.hojvange.dk og på Facebook. 

Aftale om udlån til afholdelse af møder i ’kredsen’ laves med forbundet. 
 

Sjakfest 
Der udsendes snarest indbydelser til ’sjakfest’. Sjakfesten afholdes i Laden den 3. 

oktober 2020. 
 

Vintercontainer 
Nøgler til vintercontainer kan købes i forbindelse med lukning af containere den 27. 

september 2020 (kontoret vil være åbent for dette mellem kl 10-12). 
 
Planlægning af pligtarbejdet 

Der blev endvidere lavet planer for pligtarbejde den 6. september 2020 og 
opsamlingen den 26. september 2020. 

 
Næste møde 8. oktober 2020 kl 17. 

For referatet: Leon 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

(telefontid mandag – fredag kl 18-19) 
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