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Udbytte 

Udbyttet i år har i min have været på det jævne, også i de andre når jeg har snakket med lejere eller 

set ind over hækken. Jeg har prøvet en anden kartoffel der hedder linser, den er dejlig fast og god til 

kartoffelsalat, den er i familie med aspargeskartoflen. 

Driften 

Coronaen har spoleret nogle møder og udsat andre. Der blev holdt revisionsmøde 22/6 samt møde i 

Kennets have som forberedelse til årsmødet og fest. Årsmødet og festen blev afholdt den 29/8. 

Der er afholdt et ordinært bestyrelsesmøde i år den 20/9, som startede med en havevandring og 

fortsatte hos Anne for at tilrettelægge efterårets arbejdsdag.  

Vandforbrug i år 202 m3 

Udlejning 

I 2021 havde vi 12-13 på ventelisten til en have, så når nu både Facebook og Anne og Benny står for 

udlejningen virker det. Her i starten af 2022 er ventelisten reduceret til 2. 

Maskiner / Inventar 

Det nederste bærende bræt i skurets dørside blev skiftet ud på grund af råd, samtidig blev der lagt et 

nyt gulv. Skuret blev så malet på efterårets arbejdsdag, hvor der også blev beskåret træer, lagt grus i 

huller på grus plads og kørestier. Græsslåmaskinen rystede når den var i gang, varmeskjoldet på 

skiveklipperen knækkede af, transporthjulet på den lille fræser knækket sammen, alle tingene er 

blevet lavet. 

Nyheder  

Det blev på det sene årsmøde besluttet at bestyrelsen skulle søge kommunen om at ændre 

hegnshøjden til 180 cm. Der står ikke noget om hegn i kommuneplanrammen paragraf 8.F 13 

fritidsområde, men vi fik afslag på grund af et højt hegn ikke vil kunne bevare de landskabelige 

værdier. Vi sendte også en ansøgning om et enkelt lille drivhus/væksthus på hvert lod, men kommunen 

mente at maskinhuset som vi har på grus pladsen er det hus vi må have, som de skriver i afslaget. Huse 

i området skal afvejes i forhold til i områdets landskabs-, natur-, og kulturværdier. Kommunen skriver 

sidst i afslaget at de ville se positivt på opførelsen af et fælles drivhus. Foreningen har ikke midler 

dertil, men hvis nogle af lejerne vil starte et drivhuslag op er de velkommen, vi kan nok finde en plads 

at sætte det på. Til sidst vil jeg takke lejerne for at holde deres haver og hjælpe til på arbejdsdagene og 

i særdeleshed en som lavede hovedparten af arbejdet med at renovere skuret. 

Knud Valby Hansen 

 


