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Sted: Kredskontoret  

Referat af: Tom Atkins 

Deltagere: Jørgen Fritsche (JF), Tom Atkins (TA), Karin Søemod (KS) Aase Jessen (AJ), 

Steiner Hansen (SH), Karsten Hansen (KH), Glenna Jørgensen (GJ), HF 

Klausdalsbro(1), HF Smørmosen(2), HF Tornhøj(2), HF Skrænten(2), HF 

Samvirke(1), HF 4. Juli(2), HF Mirabelle(2), HF Carl Nielsens Minde(1), HF 

Voldly(1), HF Mosehøj(1) 

Ikke mødt: HF Nyvang, HF Fælles Eje, HF Signalhaverne 2 

 

Dagsorden 

  Velkomst ved kredsformanden 

1 Valg af ordstyrer 

2 Valg af referent 

3 Gennemgang af udvalgets kommissorium 

4. Gladsaxe Kommunes forventninger – tidshorisont – krav 

5. Indhold til møde nr. 2/2012 

• Indlæg fra udvalgsmedlemmerne 

• Indlæg fra observatørerne 

 

 

 

  Velkomst ved kredsformanden  

 JF bød de fremmødte velkommen og en speciel velkomst til Carsten 

Sølyst(CS), Gladsaxe Kommune. JF sagde at kloak-udvalget er nedsat i 

regi af Kreds4. 

1  Valg af ordstyrer 

 JF forslog Karsten Hansen som ordstyrer. KH valgt 

2 Valg af referent 

 JF forslog Tom Atkins som referent. TA valgt. 

3 Gennemgang af udvalgets kommissorium 

 Kommissorium blev gennemgået punkt for punkt af JF, så der 

efterfølgende var enighed om dette. Eneste ændring var at under punkt 
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14 i oplægget fjernes de 2 afsnit der nævne Arbejdernes Landsbank og 

Københavns Kommune. 

4 Gladsaxe Kommunes forventninger – tidshorisont – krav 

 CS takkede for ordet og invitationen. CS startede med op at oplyse at 

kolonihaverne og miljømyndighederne har et stor opgave foran i forhold 

til miljøet interesse og at Gladsaxe Kommune har en stor interesse i at 

bevare et godt miljø. Gladsaxe Kommune har ingen intentioner om at 

bruge dette som løftestang til at få nedlagt kolonihaver. Problemet er 

nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet, samt at det 

uforsvarligt at lade dette ske i fremtiden. Der er mange som med ønske 

om at forbedre deres eget hus laver humbug løsninger som strider i mod 

gældende regler i haveforeningerne. CS vil gerne hviske politikerne i øret, 

at en mulighed kunne være at kommunen stiller midler til rådighed og at 

haveforeningerne så kunne betale tilbage over en årrække, men det skal 

først besluttes af politikerne i Byrådet. Muligheden kunne også være at 

kommunen eventuelt stille en kommune garanti for finansieringen for 

haveforeningerne, og den mulighed var nok større, men det besluttes 

også af Byrådet. CS oplyste at Nordvand har set på kloakken ude i vejene 

og at stort set alle ville kunne komme af med deres kloakvand uden 

problemer hvis haveforeningerne fik kloakeret. Det er Nordvands ansvar 

at vi kan komme af med vandet. CS mente at der ikke ville være større 

forhindringer fra Nordvands side med at modtage, hvis haveforeningerne 

var forholdsvis hurtige ud af blokken. CS mente også at kloakering ville 

tilføre haveejerne noget værdi. Nordvand vil efter CS’s opfattelse sørge 

for at der et eller andet sted ved haveforeningernes skel grænse vil blive 

etableret mulighed for at den enkelte haveforening kan komme af med 

sit kloakvand, indtil dette punkt Nordvand betale. Hvad der så skal 

etableres fra dette punkt og ind i den enkelte haveforening og videre til 

den enkelte have, skal betales af haveforeningen. CS oplyste at hvis 

kommunen stillede spørgsmål til Nordvand om hvilke entreprenører som 

de mente ville være i stand til at håndtere sådanne projekter, ville de 

være behjælpelige med dette. Men Nordvand og kommunen på ikke 

pege på nogle bestemte entreprenører. Kommunen vil gerne være med 

til at der kommer en fornuftig udvikling på området i forhold til 
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kloakering og de håber at alle er velvillige og positive i den videre proces, 

samt at man konstruktiv arbejder videre med at finde de bedste og 

meste optimale løsninger/modeller. Hvis haveforeningerne er positive 

overfor at man over en årrække vil kloakere, mente CS ikke at man fra 

Kommunens side vil lovgive om at det skal være gennemført inden et 

bestemt år. Så ro på, men sæt jer ikke tilbage i sofaen og tril fingre, for 

det kommer på et tidspunkt at der skal kolakeres. 

5 Indhold til møde nr. 2 

 JF startede at sige at der jo flere gange i løbet af aftenen blev snakket om 

at der skulle være flere udvalgsmedlemmer fra hver haveforening. Dette 

komme til afstemtning og det blev vedtaget at der kommer 2 

udvalgsmedlemmer fra hver haveforening. Observatørerne ønskede også 

at de kunne komme med 2 fra hver haveforening. 

 Der var ønske om at der skal laves en styregruppe. Konklusionen på dette 

blev at JF i samarbejde med Jesper fra Mirabelle kommer med et oplæg 

til styringsstruktur til næste møde i KLOAK-udvalget. 

Mødet hermed afsluttet. 

 

Medlemmer af KLOAK-udvalget: 

4. Juli Per Olsen hf4juli@jubii.dk 

4. Juli Ikke oplyst 

Carl Nielsens Minde Ejvind Wilms ejvind@hf-cnm.dk 

Carl Nielsens Minde Ikke oplyst 

Fælles Eje Ikke oplyst 

Fælles Eje Ikke oplyst 

Islegaard Glenna Jørgensen islegaard@live.dk 

Islegaard Ikke oplyst 

Klausdalsbro Knud Larsen knudolarsen@yahoo.dk 

Klausdalsbro Ikke oplyst 

Mirabelle Flemming Larsen onkelhg@jubii.dk 

Mirabelle Jesper Thuesen Jensen jesperthuesen@yahoo.com 
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Mosehøj Jens-Jørgen Schohsin jjs@moviatrafik.dk 

Mosehøj Ikke oplyst 

Nyvang Ikke oplyst 

Nyvang Ikke oplyst 

Samvirke Finn Gravergaard Corlin finn@gravergaard.dk 

Samvirke Ikke oplyst 

Signalhaverne 2 Ikke oplyst 

Signalhaverne 2 Ikke oplyst 

Skrænten Bruno Hansen brunohansen329@gmail.com 

Skrænten Svend Michelsen svend.michelsen@gmail.com 

Smørmosen Frank Hansen frank@tdcadsl.dk 

Smørmosen Alex Pedersen ajpe@ajpe.dk 

Tornhøj Søren Jensen sj@lyn-is.dk 

Tornhøj Jørgen Risnæs jrisns@gmail.com 

Voldly Gitte Randløv abgitte@firkant.net 

Voldly Ikke oplyst 

 

 

 

 

Referat   Formand  

Tom Atkins   Jørgen Fritsche 

 


