Formandens beretning for året 2015,
afgivet på generalforsamlingen 11. februar 2016.
På det areal, som vi har lejet af Ballerup Kommune, er der etableret 50 haver på 200 m2 og 3
haver på 300 m2. Alle 53 haver har været udlejet i 2015. Med udgangen af året har 6 lejere
opsagt deres lejekontrakt og foreningen har opsagt 2 lejemål på grund af misligholdelse. Der
var således 8 ledige haver ved årets slutning.
Ud over de 53 haver omfatter lejemålet også et areal på ca 2.200 m2 ( 11 haver), der er udlagt
som fælledgræs med krav om slåning 2 gange om året (medio maj og medio september). I
2015 blev forårsslåningen udført af flere omgange med vores egen græsslåmaskine og
efterårsslåningen blev udført på efterårets arbejdsdag med en indlejet ”skiveklipper”. Alle
græsslåninger blev udført af forenings medlemmer. Tak for det. Den totale omkostning for de 2
gange græsslåning er ca. 1.500 kr. Det viste sig at brugen af skiveklipperen var langt mere
effektiv end forudset (maskinen var lejet for 2 dage, weekend, men blev kun brugt ca. 4 timer).
Området ved maskinhuset – kaldet grus i h. t. lejekontrakten – skulle åbenbart i begyndelsen af
november måned anvendes som arbejdsplads for kommunens projekt ”renovering af naturstier”
- i dette tilfælde renovering af ”Sti ved Lundegården”. Entreprenøren efterlod området i en noget
miserabel tilstand men har efterfølgende (i et vist omfang) opfyldt huller/lunker med stabilgrus.
Ansvarlig person i kommunen har beklaget den manglende information til haveforeningen.
Vi har følgende afsnit i lejekontrakten med kommunen. ”Lejer må ikke bruge de
omkringliggende arealer (skovarealer) til kompost, affald, oplag og lignende”. Det er der mange
der følger – men der er også mange som ikke gør det. Skal holdes på egen grund
(komposteres) eller bortskaffes (genbrugsplads).
Nu vi taler om fællesområderne så lad mig slutte med et par bemærkninger om græsslåningen
af fællesstierne og det grønne område ved maskinhuset. Disse fællesområder vedligeholdes
udelukkende af medlemmerne, noget på individuel basis noget på fælles basis. Det ser rigtig
pænt ud – tak for det.
I 2015 er der produceret rigtig mange grøntsager på området. Noget i snorlige rækker, noget
lidt mere slyngende/kunstnerisk, noget i kasser, noget på åben mark o.s.v. Altså en flora af
individuelle dyrkningsmetoder (måske dyrknigsforsøg) med en tilsvarende spredning i kvalitet
og kvantitet. Personlig synes jeg at kartoffeludbyttet var ud over det sædvanlige. Desuden
synes majsdyrkningen at lykkes bedre. Hvad der betyder meget for dyrkningsresultatet er vejret:
temperatur, nedbør og solskinstimer. Og det kan man så snakke rigtig meget og længe om.
Derfor har jeg samlet nogle data fra DMI (bilag):
Forår2015: Lavere temperatur, mere nedbør, mindre antal solskinstimer
Sommer 2015: Lavere temperatur, mindre nedbør, samme antal solskinstimer
Efterår 2015: Højere temperatur, mere nedbør, mindre antal solskinstimer
Manglende nedbør/regn kan der kompenseres for ved vanding. I 2015 er der brugt ca. 62 m3
vand og det er ca. halvdelen af forbruget i 2014 (2015 regnskabet), hvor der er der brugt 128
m3. Alt i alt ikke noget specielt godt vejr for havedyrkning.
To arbejdsdage blev afholdt i 2015: 11. april og 3. oktober. Forårsdagen var oprydning efter
fræsning og oprydning på fællesarealer. Efterårsdagen var slåning af fælledgræs, oprydning på

fællesarealer samt rengøring af maskinhus og maskiner. Fremmødet på efterårsdagen var
mindre end sædvanligt (var ellers lagt før efterårsferien). Begge dage kunne afsluttes med
pølser og øl/vand. Tak til alle fremmødte for indsatsen og også til Gert for bortkørsel af affald.
Maskinparken, græsslåmaskine og traktor med fræser, har været flittigt brugt. Maskinerne er til
for at bruges – ikke for at misbruges. Græsslåmaskinen er til græs – ikke til sten og jord (der
findes faktisk en højdeindstillings mulighed). Traktoren (med fræser) har gearskifte - kan køre
både frem og tilbage – med kobling. Koblingen skal anvendes til gearskifte. (Næste generation
vil selvfølgelig have automatisk gearskifte). Når maskinerne sættes tilbage efter brug skal de
rengøres i rimeligt omfang – hertil findes der værktøj. Kun fordi Kris ”holder hånden under
maskinparken” med reparationer, service og brugervejledning kan vi holde omkostningerne på
et meget fornuftigt niveau. Tak til Kris for indsatsen.
Foreningens hjemmeside – stengaarden.se – blev oprettet af Knud Poulsen, som også fortsat
er vores webmaster. Tak til Knud for den indsats. Også tak fordi vi kunne bo til leje på hans
private server indtil den oprindelige adresse blev frigivet. Det blev den så ikke (fastholdt af den
foregående webmaster) og er fortsat ikke ledig. Vi holder os til ”.se” fortsat.
Ud over de to arbejdsdage er der afholdt fire bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
Henry Godiksen, fmd.
Jonstrup 19. januar 2015
Landstal foråret 2015, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010
Parameter
Middeltemperatur
Nedbør
Soltimer

Forår 2015
7,1°C
179 mm
551 timer

Normal 1961-90
6,2°C
135 mm
481 timer

Normal 2001-2010
7,3°C
133 mm
578 timer

Parameter
Middeltemperatur
Nedbør
Soltimer

Sommer 2015
15,2°C
213,6 mm
662,3 timer

Normal 1961-90
15,2°C
188 mm
591 timer

Dekade-normal 2001-10
16,4°C
236 mm
667 timer

Landstal sommer 2015. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Landstal efterår 2015 samt normalen for 1961-90 og dekadegennemsnit 2001-2010
Parameter

Efterår 2015

Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-10

Nedbør

269 mm

228 mm

220 mm

Soltimer

305 timer

269 timer

331 timer

Middeltemperatur 10,1 °C

8,8 °C

9,7 °C

