Beretning 2014.
Velkommen:
Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange
fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at alle er blevet meget glade for det. Men husk stadig
at det skal være en autoriset kloakmester der udfører arbejdet og tilmelder det til kommunen og foreningen.
Logo på sten:
Så fik vi vort logo sat på den store sten ved indkørslen til haveforeningen. Stenen blev gravet op under
kloakeringsarbejdet, og vi syntes den skulle ligge ved indgangen til Sommerbyen og bære vores navn og logo.
Nye vejnavne:
Adresser redder liv!!!!
Ministeriet for By, bolig og landdistrikter, har vedtaget at adresser i Danmark
skal være mere tydelige, end de er i dag! Det betyder at alle bygninger skal have
et navn og et nummer, og det er besluttet, at man i Ballerup kommune vil starte med haveforeningerne.
Vi har derfor fået besked fra Ballerup kommune om, at vi skal ændre nogle af
vores stinavne, da der ikke i en radius af 10 km må findes enslydende vejnavne.
Bestyrelsen har foreslået, at vi bibeholder alle vejnavnene således at det kun er ”gangen” der erstattes af
”træet”. Ahorngangen bliver til Ahorntræet osv. Dette har Kommunen godkendt.
Grønne områder og Vendepladser.
Vi fik lavet 2 nye parkeringspladser sidste år. Vi troede at det så var slut med at parkere på grønne områder
og vendepladser, men ak, der er flere der ikke har forstået det, og parkerer ulovligt for deres egen
bekvemmeligheds skyld, og tilsidesætter alle vores regler, dette trods flere henvendelser og påtaler. Vi
forsøgte flere gange at sætte de hvide cementblokke op ved vendepladserne, men dem flyttede folk bare og
kørte gladeligt ud på den store græsplæne og tværs over til Grangangen, ja selv helt ud til asfaltvejen. Det
gav flere klager fra vor Naboforening Hestholm. Da cementblokkene ikke kunne holde folk væk, har vi nu
lavet jordvolde for enden af flere vendepladser for at hindre al kørsel hen over græsområderne. Trods dette
er der 1 bil der har kørt igennem jordvolden.
Onsdagsarbejde
Onsdagsholdet har igen haft travlt. I foråret blev der lagt fliser til det nye legehus, som blev opsat og malet.
Legepladsen blev opfrisket med lidt maling, og redskaber repareret. Så brugte holdet en del tid med at flytte
cementblokke på vendepladserne, da disse igen og igen blev flyttet af folk, som ønskede at køre ud på
græsområdet. Der blev fældet en del træer ud mod Hold Ann Vej, samt nogle store træer ved
vendepladserne. Der blev klippet hække på vendepladserne og beskåret træer. Der blev ryddet op på
containerpladsen samt og ikke mindst, at onsdagsholdet også kører skrald om mandagen. Der skal herfra
bestyrelsen gives en kæmpe tak for det frivillige arbejde, som kommer os alle til gode. Tusind tak.
Bjørneklo
Vi fortsætter stadig med at bekæmpe bjørnekloen i det sydlige skovområde.
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Hjemmesiden: Sommerbyen Brøndgården: www.brondgarden.com.
På hjemmesiden ligger der oplysninger om haveforeningen, ordensregler, vedtægter og vejledning
vedrørende salg af kolonihave. Bestyrelsen kan kun anbefale at alle benytter hjemmesiden. Har I ønsker om
nyt til hjemmesiden, så send en mail til formand@brondgarden.com.
Kloakprojektet afsluttet:
Kloakering på egen grund har været mulig fra starten af 2014, ved årets udgang var der officielt tilkoblet 132
haver. Dette tal kan dog på nuværende tidspunkt være anderledes, da der også gennem vinteren har været
travlt med kloakering. Det er måske ikke jer alle, der har fået færdigmeldt jeres kloak, derfor har i mulighed i
dag for at tjekke med os, om jeres kloak er færdigmeldt. En oversigts tegning er i øvrigt vedlagt. Når vi
blander os i om i er tilkoblet skyldes det alene at alt kloakarbejde SKAL udføres af et firma der har Dansk
autorisation som kloakmester. Dette er et lovkrav, og som bestyrelse vil vi gerne sikre, at også fremtidige
ejere får et produkt der opfylder lovgivningens krav.
Når kloakmesteren har færdigmeldt tilslutningen til Ballerup Kommune og til Haveforeningen, vil I modtage
en BBR-Meddelelse fra Ballerup Kommune med oplysning om afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand.
Hvis I ikke har modtaget denne, efter I har fået tilsluttet jeres kloak, så bedes I kontakte den kloakmester, der
har udført arbejdet, og straks få ham til at færdigmelde tilslutningen.
Der er som sagt gået et år siden kloakering blev færdig, og vi har haft 1 års gennemgang med entreprenøren
og rådgiver, hvor vi har påtalt de mangler, der var synlige, og disse er blevet rettet. Entreprenøren har også i
november 2014 plantet (små) hækplanter i de haver, hvor dette var ønsket, så der skulle forhåbentligt meget
snart komme kønne grønne blade på disse. Vi har hidtil givet JE-Byg lov til at have plads på parkerings arealet
ved Hasseltræet, men har bedt dem om at flytte denne plads op til pladsen ved rød container, således at vi
får vores P pladser tilbage.
Vurdering af haver:
Der er i året løb blevet vurderet 16 haver, hvilket er det laveste i flere år. Det er ikke alle der er blevet
vurderet med salg for øje, men der har været nogle overdragelses sager, og nogle har optaget lån i haven,
hvorfor banken beder om vurdering af haven som sikkerhed for lånet. Der har i år været nogle salg ar haver,
hvor priser på kloak arbejdet indgår i bebyggelsens aktuelle værdi. Derfor er det vigtigt at du gemmer
fakturaen fra kloakmesteren, du kan evt. aflevere en kopi på kontoret. De vurderingsregler som vi bruger,
bliver løbende ændret, og pr. 1. januar 2015 bliver der indført et nyt vurderingssystem, så vi fremover skal
udfylde en vurderingsrapport digitalt, som derefter bliver registreret i Kolonihaveforbundet. Går du og
overvejer at sælge din have, er du velkommen til at komme på kontoret, så vil vi orientere dig om
fremgangsmåden ved salg.
Ny Kredsstruktur i Kolonihaveforbundet:
På kongressen i 2012 i Kolonihaveforbundet, blev det besluttet at der fra den 1. januar 2015, skulle foretages
sammenlægninger i nogle af Kredsene. Det har betydet at Kreds 2 (som vi hører under) og Kreds 8 er blevet
sammenlagt, og er blevet til Kreds Hovedstaden Vest. Kreds Hovedstaden Vest består af 15 haveforeninger,
med 4115 haver, beliggende i Albertslund, Ballerup, Glostrup og Høje Tåstrup. Der har den 18. oktober 2014
været afholdt Stiftende repræsentantskabsmøde i den nye Kreds, hvor love og vedtægter blev forelagt til
godkendelse, og der blev valgt en bestyrelse. Hver forening har ret til et bestyrelsesmedlem, og en
suppleant. Den nye Kredsbestyrelse har afholdt et par møder, og vi forventer at der kan komme et godt
samarbejde på tværs af kommunegrænserne, til gavn for vores foreninger.
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Salg af haver/tinglysning:
Tjek tinglysningsattesten på kolonihaven. (vejledningen er fra kolonihaveforbundet)
Første gang der tinglyses et lån i et kolonihavehus, oprettes der et såkaldt blad herom i tingbogen. Det
indeholder oplysning om lånet samt om, hvem der ejer huset. Når der én gang er tinglyst en ejer, er det
nødvendigt ved hvert ejerskifte at få noteret den nye ejer af huset i tingbogen. Der har været en del tilfælde,
hvor efterfølgende ejere af et kolonihavehus ikke har sørget for, at de blev noteret som ejer. Det kan betyde,
at den aktuelle ejer af huset kan blive påført store udgifter for at kunne dokumentere sit ejerskab til huset og
få dette indført i tingbogen. Derfor bør man som køber sikre, at der i forbindelse med salg af kolonihavehuse
indhentes en opdateret tingbogsattest.
Dette kan ske enten ved bestyrelsens foranstaltning eller ved, at sælger opfordres til at fremlægge en udskrift
af tingbogen, som viser hvad der måtte være noteret under den pågældende havelod.
Hækkeklipning:
Det er ikke gået så godt med hækkeklipningen i år. Der var flere der ikke nåede at klippe inden den 15.
august. Reglerne for at forfølge en haveejer er ikke særlig gode for bestyrelsen, så derfor vil bestyrelsen
præcisere og skærpe reglerne ved at fremsætte et ændringsforslag til den nuværende ordning.
Præmiehaver:
Igen i år var vi heldige at få 6 præmiehaver deraf var 1 ærespræmie. Godt gået og endnu en gang tillykke
med det fine resultat.
Præmiefest:
Som traditionen er, kunne vi igen i år invitere de 6 præmiehaver samt og ikke mindst vores
skraldehold/onsdagshold og bestyrelsen med til en forrygende fest med buskørsel til Hundested Kro.
Beskæringskursus m/gløgg og æbleskiver:
Med super flot vejr gik vi rundt i flere haver sammen med Chefgartner Tom Knudsen kendt fra Tivoli, og fik
gode råd om, hvordan man kan beskære træer og buske. Bagefter blev der budt på Gløgg og varme
æbleskiver, rigtig hyggeligt. Arrangementet gentages igen (se Huskeseddel).
Rotter:
Danmark slås med rekord mange rotter. Alle kommuner har fået ca. 25% flere anmeldelser end året før. Så
man skal være meget opmærksom på at rotterne også kan komme i vores haver, ovenikøbet op af toilettet
og ind i huset. Husk derfor altid at slå toiletlåget ned. Hvis I ser rotter eller deres efterladenskaber, så anmeld
det straks til Ballerup Kommune tlf. 44 77 20 00 eller på Borger.dk. /Rotteweb med vejnavn: Haveforening
Brøndgården og husnummer = medlemsnummer f.eks.263. Bestyrelsen skal her igen opfordre til at der ikke
henlægges affald o.l. som rotterne kan gemme sig i. Man kan også få monteret en Rotte-Spærre i sin
skelbrønd, så en man sikker, husk det skal være en uddannet Rotte-Spærre montør der monterer en sådan.
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Vandforbrug
I 2014 er der brugt 8630 m3 fordelt således:
Måned
m3
Måned
m3
Januar
201
Juli
1.601
Februar 273
August
1.299
Marts
436
September
699
April
603
Oktober
487
Maj
818
November
385
Juni
1.420
December
408
Deklarationen.
De deklarationer der er pålagt Haveforeningen fra udlejers side, udløber i april 2015, hvorfor der skal ske en
opdatering af disse.
Ballerup Kommune har inviteret Kreds Vest og Kolonihaveforbundet til informationsmøde om processen for
deklarationerne.
Efterfølgende vil kommunen holde møder med de enkelte kolonihaveforeninger, hvor der vil være mulighed for at
se på de deklarationer som udløber. Det forventes at forhandlingerne vil foregå hen over sommeren.
Grus.
Der vil blive indkøbt grus til afhentning ved containerpladsen i løbet af april.
Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen

Skema til oplysninger til Sommerbyen Brøndgården.
Husk at give foreningen besked når du får ny adresse, mobil-nr. eller mail-konto.
Oplysningerne indsendes til: formand@brondgarden.com
Såfremt man ikke har en mailkonto, kan skemaet afleveres på kontoret.
Navn
Haveadresse

Mail-konto

__________________________

__________________________________________________

Medlemsnr________________________________
Fast adresse

Post nr.

Mobil nr.1

Tlf.nr. ______________________________________

Mobil nr. 2

______
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__________________________

Forslag 1. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:)
Forslag til Ordensregulativets § 1, stk. 8.
Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, kan bestyrelsen
foranledige klipning, og ejeren betaler alle omkostninger.
Erstattes af:
Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, idømmes en bod
på 1 måneds haveleje uden yderligere varsel, og er hækken ikke klippet senest den 1. september, iværksætter
bestyrelsen en klipning på ejerens regning.
Forslag 2. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:)
Forslag til Ordensregulativets § 4, stk. 3.
Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må kun
anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på foreningens
område. Langtidsparkering af Campingvogne på foreningens område forbudt MAX. 24timer.
Erstattes af:
Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må kun
anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på foreningens
område. Langtidsparkering af Campingvogne, hestetrailer og bådtrailer på foreningens område er forbudt, dog
tillades MAX. 24 timer under klargøring.
Forslag 3. (Bestyrelsens begrundelse om oprettelse af P-vagt).
Da vi i bestyrelsen skulle lave et oplæg til dette forslag, syntes vi det var svært, for ingen af os ønskede det
virkelig. Vi syntes ligesom de fleste af jer andre, at det var en unødvendig foranstaltning. Hvorfor skal 95 % af
haveforeningens beboere straffes, fordi der er en 4 – 5 %, der ikke syntes, de skal overholde foreningens regler,
som de i øvrigt selv har underskrevet. Men vi kan love alle dem i Haveforeningen, der altid har og altid vil
overholde foreningens regler, at det er totalt omkostnings frit for dem. Der vil ikke blive uddelt parkerings afgifter
for af og pålæsning. Der skal heller ikke bruges P-skiver på foreningens faste og lovlige P-pladser. Derfor vil dette
forslag kun ramme dem, der i forvejen ikke gider foreningen. Samtidig vil det skåne bestyrelsen for at blive svinet
til verbalt, når de påtaler ulovlig parkering.
Forslag 3: Oprettelse af P-vagt ordning.
Parkzone har tilbudt en P-ordning med opsætning af skilte samt en løbende p-kontrol i alle døgnets 24 timer hele
året. Ordningen vil umiddelbart være gratis for foreningen, såfremt vi tegner en 5 årig kontrakt og fortsætter
ordningen herefter. Hvis kontrakten opsiges efter de 5 år, vil foreningen skulle betale et mindre beløb for
ordningen. Ca. 16.000 minus de udskrevne bøder. Såfremt der er givet 25 bøder vil foreningen ikke skulle betale
noget. Vi bestemmer selv ud fra vort reglement, hvordan ordningen skal skrues sammen som f.eks.:
1.
Parkering på vendepladser forbudt.
2.
Parkering og kørsel på græsområder er forbudt.
3.
Af- og pålæsning på grusstier og vendepladser tillades i max. 30 min. (P-skive)
4.
Handicap-parkering tillades på fast plads med skilt med nummerplade.
5.
Håndværkerbiler må holde udfor havelåge eller nærmeste vendeplads under arbejdet, ellers Pplads.
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