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Formandens beretning 

Udbyttet 

Udbyttet i haverne har i 2017 været meget forskelligt. Kartoflerne i min egen have 

var mindre – til gengæld var de kogefaste for første gang i tre år. Pluksalat og 

romanisalat kom aldrig op trods gensåning. Ærter og bønner kom efter anden såning 

og pastinak og persillerod kom med en halv meters mellemrum. Resten af 

grønsagerne virkede meget normalt. Det kan måske skyldes den våde sommer, hvor 

de haver der ligger nede ved skoven (og vejen der stort set ikke er til at køre på) var 

meget våde, hvorimod haverne på begge sider af vejen fra gruspladsen og ned var 

nogenlunde tørre. Vandforbruget blev 69 m3 i 2017. 

Udlejning 

3 haver blev opsagt ved årets udgang så der nu er 7 haver der ikke er udlejet. Vi 

regner dog med at de alle vil være udlejet snart, da vi har en lang venteliste. Have 

nr. 67 er inddraget til fællesareal. Der har været to havevandringer. 6 haver var 

mindre pæne og 2 blev kontaktet. 

Driften 

Der er afholdt generalforsamling, 4 bestyrelsesmøder og 2 arbejdsdage, hvor 

fælledgræsset blev slået med skiveklipper. Ved samme lejlighed blev græsset slået i 

de tomme haver – og vores maskinskur har fået en ny plade under døren. 

Tyveri 

Der er to haveejere der har kontaktet mig om tyveri af frugt. Bestyrelsen sendte en 

mail til haveforeningens medlemmer for at finde ud af hvor mange det var gået ud 

over. Der kom næsten ingen retursvar og vi anbefalede at alle sikrer sig ved f.eks. at 

have sine ejendele aflåst og f.eks. hegn om grunden samt net over de 

bærbuske/planter som man gerne vil have for sig selv. 

Maskinparken 

Den nye græsslåmaskine kører efter en svær start godt. Vi har dog været nød til at 

spærre de to laveste indstillinger da det er en slåmaskine og ikke en jordafretter. 



Den store fræser har fået skiftet pakdåser på selve fræserhovedet – og så har den 

været punkteret. Den lille fræser fejler ikke noget. 

Til slut vil jeg takke alle haveforeningens medlemmer og bestyrelsen med deres 

bidrag og lyst til at drive haveforeningen. 

---------------------- 

Ændringer vedr. budgettet for 2018: 

Fra og med 2018 vil vi ikke længere opkræve depositum hos nye medlemmer for leje 

af lodder samtidig med, at vi ophører med automatisk at fræse de enkelte opsagte 

lodder før ny udlejning. Det vil fremover være op til den enkelte at afgøre om man 

ønsker haven fræset for egen regning. Til gengæld slipper man altså for at indbetale 

depositum. 

Denne beslutning hænger sammen med at vi vil investere ca. 6500 kr. i en ny 

skiveklipper, som vil blive anvendt både til at klargøre opsagte lodder til ny udlejning 

samt til at slå græsset på fælledarealerne,  forår og efterår.  

Vi har hidtil haft udgifter af varierende størrelse til fræsning og til leje af en 

skiveklipper 1-2 gange årligt. I budgettet for 2018 er udgifterne hertil budgetteret til 

5500 kr. – et beløb der spares ved købet af en skiveklipper. 

Ændringen vil således kun medføre en beskeden ændring på det forventede 

resultat, som  kun forringes med ca. 1000 kr. 

Nuværende medlemmer som har betalt depositum for deres lodder vil samtidig få 

tilbagebetalt beløbet. I praksis vil det foregå ved at beløbet modregnes i lejen for 

indeværende år. Det betyder at medlemmer der kom til i 2015 kun skal indbetale kr. 

50 i leje for 2018, mens medlemmer fra 2016 og 2017 ikke skal indbetale noget, idet 

vi rent regnskabsmæssigt flytter disse indbetalte deposita over som indtægt for 

foreningen i 2018. Det fremgår af informationen om kontingentindbetaling, som er 

udsendt sammen med denne information, hvad der skal indbetales for hvert enkelt 

havelod. 

 

Bestyrelsen 
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