
 
 

Bestyrelsens beretning  
 
En stor velkommen til alle nye haveejere som er kommet til siden sidste generalforsamling. 
 
I den forgangene sæson har vi fået ændret belægningen ved overfladeafløbet ved 
fælleshuset, og derved håber vi at det vil afhjælpe de oversvømmelser der ofte har været 
ved meget regn. Endvidere er der blevet etableret fliser omkring dagrenovations 
containerne ved fælleshuset og der vil i den kommende sæson blive etableret en bedre 
afgræsning af området til haveaffald. 
 
Den 2. juli 2011 åbnede Vorherre for vandet og desværre forsatte det med at regne det 
meste af sommeren. Vi fik 88 % mere nedbør end normalt i perioden 1/6 til 31/8, så dem der 
normalt aldrig oplevede vandproblemer i deres haver, kom også til at lide under det. 
Bestyrelsen har derfor et forslag med til generalforsamlingen om at nedsætte et 
vand/drænudvalg til at se på de udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden.  
 
I 2011 arbejde bestyrelsen på at Fælleshuset kunne blive tilsluttet den offentlige kloak, men 
dette har vist sig ikke at være muligt. Selve tilslutningen er meget bekostelig og der skal 
ligeledes betales for afledning af spildevand. Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at få 
tilsluttet fælleshuset indtil videre. Vi har valgt at få lavet den skade på tanken som har været 
medvirkende til at der har været ekstraordinære mange tømninger i 2011. 
 
For en del år siden besluttede generalforsamlingen at få en ny port med D-nøgle, således at 
haveejerne kunne køre bil helt ned til deres have. Desværre har det vist sig at porten ofte 
ikke bliver låst og at der derved er nemmere adgang for indbrudstyve at komme til og fra 
vores haver. Det er rigtig ærgerligt man ikke søger for at holde porten aflåst og hvis det 
forsætter i næste vintersæson må vi overvej at gå tilbage til tidligere løsning med permanent 
aflåst port lige ved indgangen. 
 
I forbindelse med beretningen vil bestyrelsen gerne komme med lidt information: 
 
- Henvendelse ifm. bestyrelsesarbejde kan kun ske på kontoret i åbningstiden eller på 
foreningens mail: hf.faelleseje@gmail.com Henvendelse ifm bestyrelsesarbejde i bestyrelsens 
private haver frabedes. 
 
- Nyhedsbrevet udkommer i sommer sæsonen og omdeles i postkasserne i foreningen. 
 
- At haven skal have en synlig postkasse og at denne skal være forsynet med navn og 
havenummer.  
 
Alle ønskes en rigtigt god sæson 2012 forhåbentlig med lidt mindre regn ☺ 
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