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Ballerup, 7. september 2021 

 
Sidste Nyt 
 
Misligholdte områder på fællesarealer: 
Bestyrelsen har været nødt til at udskyde afvikling af flere anlægsmæssige ar-
bejdsopgaver. Langt hen ad vejen pga. Corona, men også pga. at bestyrelsen 
ikke kan påtage sig nye store udgifter uden et godkendt budget. Derfor er be-
styrelsen tvunget til pt kun at drifte - kun løbende faste udgifter eller udgifter 
af akut karakter. 
 
Færdselsproblemer: 
Nogle medlemmer har ulovligt parkeret på egen grund. Det skal indskærpes at 
dette ikke er tilladt. Bestyrelsen har indskærpet dette direkte til pågældende 
medlemmer. Flere kan være på vej.   
 
Misligholdte haver: 
Bestyrelsen har foretaget inspektion af alle haver ved syn fra sti. Medlemmer 
med misligholdte haver har fået besked direkte med påbud om udbedring. Be-
styrelsen laver snarest en opfølgning. Der hvor udbedring ikke har fundet sted 
efter advarsel, vil udbedringen blive foretaget af gartner for medlemmets reg-
ning. 
 
Klage over lokalplanen til planklagenævnet: 
Der er desværre ikke noget nyt omkring dette 
 
Rotter(og vildkatte): 
Bestyrelsen har sørget for at skraldecontaineren er blevet undersøgt for utæt-
heder. Der var ingen huller. Dette bekræfter mistanken om at der er tale om 
rotter som kommer ind i foreningen via land.  
Derfor vil vi endnu engang indskærpe overfor alle medlemmer, at rotter skal 
håndteres som beskrevet i vores FAQ: https://www.hojvange.dk/dyr/  
Som en tilføjelse til forrige ”Sidste Nyt” beder bestyrelsen om at al fodring af 
vildkatte ophører. Maden lokker rotter til og kattene er også i sig selv en gene 
for mange medlemmer. 
 
Frivillige: 
Foreningen har fået to nye frivillige, men vi kan fortsat godt bruge flere hæn-
der. Blandt andet for at sikre at vi har folk parat når andre ikke kan. Tak til 
dem der melder sig. 
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Bestyrelsen ud ad til: 
Det lader til at der er opstået nogle misforståelser om hvordan bestyrelsen ar-
bejder/bør arbejde. Derfor vil vi blot lige afklare et par af disse. 
 
Facebook: 
Bestyrelsen deltager af princip ikke i debat på Facebook. Vi mener ikke at plat-
formen egner sig til nuancerede debatter omkring diverse emner. Vi læser ind 
imellem med og lader os inspirere til bestyrelsesmøderne og så deler vi opda-
teringer fra hjemmesiden derinde. 
 
Synlighed generelt: 
Bestyrelsen er ikke valgt for at være synlig, men for at tage ansvar for styrin-
gen af foreningen. Den interne arbejdsfordeling gør at bestyrelsens medlem-
mer er synlige forskellige steder/tidspunkter. De fleste arbejdsopgaver er des-
uden ikke synlige for foreningens medlemmer. Fx planlægning af arrangemen-
ter, udlejning af laden, salg af huse, løsning af juridiske tvister, indkøb og ind-
hentning af tilbud, regnskab, intern kommunikation, bestyrelsesmøder, opda-
tering af hjemmeside, møder med kreds og forbund, håndtering af personføl-
somme sager (fx hærværk), bestilling af afhentning af skrald for bare at 
nævne en brøkdel.  
Det betyder i øvrigt et bestyrelsesmedlem arbejder gennemsnitligt ca. 10 ti-
mer/ugen for foreningen. 
 
Regnskaber/økonomi: 
Kutymen vedrørende regnskaber og bilag i en forening er at medlemmerne har 
valgt bestyrelsen og derfor har overdraget ansvaret for økonomien til bestyrel-
sen og at der i vedtægterne er indskrevet forskellige økonomiske sikringsme-
kanismer. Sådan foregår det også hos os. 
Spørgsmål til regnskabsposter hører til på GF (se særskilt skriv ang. afhol-
delse).  
Her er det muligvis hensigtsmæssigt at slå et par pointer fast omkring styring 
og kontrol af økonomien i foreningen. 

• Regnskabet kontrolleres både af kassereren, den interne bilagskontrol-
lant og den eksterne revisor. 

• Alle større indkøb/overførsler skal godkendes af 2-personer (typisk for-
mand og kasserer) 

• Alle regnskaber skal godkendes på GF i forlængelse af kassererens be-
retning. 
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Regnskab for 2019 er i øvrigt - i modstrid med visse rygter - sendt ud sammen 
med indkaldelse til den (udskudte) ordinære generalforsamling der oprindeligt 
skulle være afholdt i 2020. 
Foreningens økonomi er i øvrigt sund, hvilket vil kunne ses på regnskaber ved 
kommende GF. 
 
Pligtarbejde: 
Bestyrelsen takker for fremmøde til pligtarbejde. Der er fortsat mange der ikke 
deltog, men de som gjorde, skal have tak.  
Husk at der fortsat er mulighed for at deltage i til opsamlende pligtarbejde den 
19. sep. 2021 
 
Sjakfest: 
Hvis man er frivillig og modforventning ikke har modtaget invitation til sjakfest 
inden ugen er omme, bedes man kontakte bestyrelsen på mail@hojvange.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 


