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  Ballerup, den 10. august 2021 
 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, august 2021 

 
Corona 

Det har været en ganske usædvanlig generalforsamlingsperiode, da foreningen på grund af 

Corona og lockdown, har været forhindret i at afholde generalforsamling i to år og fire måneder.  

 

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at afholde en elektronisk generalforsamling, hvilket 

ikke har været eller er muligt ifølge vores nuværende vedtægter, ligesom Kolonihaveforbundet 

heller ikke anbefalede det.  

 

Samtidig har forskellige aktiviteter i foreningen været sat på standby af samme årsag, men de er 

heldigvis på vej igen. Således har Festudvalget sørget for, at der været afholdt Sankt Hans juni 

2021 og SVEN har afholdt frokost I foråret 2021. Vi ser nu frem til Familiedag den 28. august og 

generalforsamlingen den 24. august samt SVEN’s efterårsfrokost. 

 

Denne beretning gælder således perioden fra seneste generalforsamling i april 2019 og frem til 

august 2021. 

 

Bestyrelsen 

Samme periode har også været præget af, at vores afholdte formand Jesper Ramlau Tomassen, 

desværre afgik ved døden efter kortere tids sygdom i sommeren 2020. Det betød, at næstformand 

Inge Holtkøtter, måtte træde ind som fungerende formand og har måttet fungere som sådan indtil 

nu, da det heller ikke var muligt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kunne 

vælges ny formand. Bestyrelsen valgte efterfølgende Jeanette Poulsen som fungerende 

næstformand. 

 

Jespers død betød også, at bestyrelsen måtte bruge mange ressourcer både på at finde ud af at 

sætte sig ind samt genfinde de administrative systemer, som han netop havde introduceret, men 

ikke nåede at få overleveret til andre i bestyrelsen. 

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev yderligere reduceret da flere bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter fratrådte og ikke kunne erstattes da der ikke kunne afholdes ny generalforsamling. 

Bestyrelsen har således i en længere periode fungeret med kun fem bestyrelsesmedlemmer uden 

suppleanter. Dette forhold har betydet et ekstraordinært stort arbejdspres på de tilbageværende 

medlemmer.  
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Bestyrelsen ser derfor meget frem til at den kommende generalforsamling får valgt en ny 

bestyrelse med de obligatoriske 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og vi er meget glade 

for at det ser ud til at vores efterlysning af flere og nye kandidater til bestyrelsesarbejdet, ser ud til 

at have båret frugt med de kandidater der har meldt sig.  

 

Honorar 

Foranlediget af arbejdsbyrden i bestyrelsen, er det undersøgt, hvordan andre kolonihaveforeninger 

honorerer deres bestyrelsesmedlemmer. På den baggrund fremlægger bestyrelsen et forslag om, 

at honoraret for formand, næstformand og kasserer hæves, jf. bestyrelsens fremlagte forslag, så 

det ligger på niveau med andre sammenlignelige haveforeninger. 

 

Konsulent 

For at aflaste den nuværende og ligeledes den fremtidige bestyrelse, har vi besluttet at tilknytte 

Martin Busk til bestyrelsen som konsulent mod en honorering på linje med almindelige 

bestyrelsesmedlemmer. Martin havde ytret ønske om at stille op til bestyrelsen, men dette er 

desværre ikke muligt, da han ikke er andelshaver (det er hans samlever). Martin har flere 

kompetencer, som vil være meget nyttige i bestyrelsesarbejdet og vi har allerede oplevet en 

væsentlig lettelse i det administrative arbejde. 

 

Information 

Et af bestyrelsens mål var oprindeligt at blive mere informative. Vi har derfor bestræbt os på 

jævnligt at udgive nyhedsbreve med informationer om bestyrelsens arbejde, og hvad der ellers 

rører sig i foreningen. Samtidig har vi været opmærksomme på at informere og følge op via 

hjemmeside og vores Facebook-gruppe for medlemmer. Det er vores indtryk at medlemmerne er 

glade for den løbende information. 

 

Lokalplan 

Den forløbne periode har især været præget af arbejdet omkring den nye Lokalplan nr. 182.  

 

Der har været afholdt talrige møder med Kolonihaveforbundet, andre haveforeninger, Ballerup 

Kommune og advokater.  

 

Arbejdet med den nye lokalplan har blandt andet været vanskeliggjort af, at den deklaration vi 

sædvanligvis har benyttet i Stuvehøjgaard, aldrig har været tinglyst og derfor slet ikke har været 

gældende!  

 

Vi har derfor skullet afklare det reelle retsgrundlag for Stuvehøjgaard og derfor har vi afholdt møder 

med advokat og med vores Bygge- og vurderingsudvalg - og behandlet og udarbejdet høringssvar, 

både til kommunen og til Kolonihaveforbundet. 
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Kolonihaveforbundet udarbejdede på baggrund af foreningernes kommentarer, et samlet 

høringssvar til kommunen.  

 

Med undtagelse af små rettelser vedtog Ballerup Kommune i januar 2021 lokalplanen, som 

Kolonihaveforbundet nu har anket til Planklagenævnet. Klagen har ikke fået opsættende virkning, 

så derfor er de nye regler vedrørende hvornår man må opholde sig i kolonihaven og de nye regler 

om byggeri, nu de gældende. 

 

Der er ingen tvivl om, at Ballerup Kommune vil - og har skærpet indsatsen mod helårsbeboelse i 

kolonihaverne og dette betyder også at bestyrelsen må forvente en del henvendelser fra 

kommunen vedrørende dette forhold i tiden fremover. 

 

I Stuvehøjgaard vil vi fortsat kræve, at man som køber og indehaver af en kolonihave i vores 

forening har rådighed over en reel helårsbolig og at man kan dokumentere dette. Vi imødeser 

derfor med ro i sjælen, Ballerup kommunes eventuelle henvendelser omkring haveejernes 

boligstatus. 

 

Vedtægter, ordensregler og byggeregler 

I forlængelse af blandt andet vedtagelse af den nye Lokalplan 182, har bestyrelsen netop 

gennemgået og revideret foreningens vedtægter og ordensregler ligesom byggereglerne aktuelt er 

under revision. Vedtægterne og ordensreglerne var ikke kontinuerligt blevet ajourførte. 

 

De reviderede vedtægter og ordensregler fremlægges derfor, som konsekvensrettelser med 

baggrund i lokalplanen, på generalforsamlingen til godkendelse, hvorefter de vil blive lagt på 

hjemmesiden. Nye byggeregler vil ligeledes snarest blive lagt på hjemmesiden. 

 

I forbindelse med Lokalplan 182 og de nye byggeregler, overvejer Ballerup Kommune, hvorvidt de 

vil overtage byggesagsbehandlingen fra foreningerne. Vi har på kommunens forespørgsel svaret, 

at vi ikke er afvisende overfor en kommunal overtagelse af opgaven, men at dette afhænger af 

økonomi, behandlingstid, bureaukrati osv. og at vores Byggeudvalg omvendt har godt fat i opgaven 

for nærværende. Vi afventer derfor fortsat kommunens nærmere afklaring heraf. 

 

Bilaug 

Generalforsamlingen har tidligere besluttet at understøtte etableringen af et Biavlerlaug og i 2019 

blev der etableret to bi familier bag ved Containergården. Bigården blev ”bygget” og der er siden 

også bygget et skur i Containergården til bl.a. Bilaugets udstyr. 

 

Bigården blev udvidet med yderligere to bi familier i 2020 og dette resulterede i, at der blev 

produceret i alt 130 kg. Honning samme år. Honningen blev solgt på ingen tid og mange nåede 

ikke at smage den første produktion. Her i 2021 er honningsalget derfor blevet rationeret i forhold 

til antal glas, den enkelte have kunne købe.  
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I skrivende stund er der syv meget aktive medlemmer af Bilauget og enkelte passive medlemmer, 

så der er plads til flere interesserede - også gerne med større børn - og også selvom man ikke har 

viden om bier eller oceaner af tid.  

 

Bilauget vil være til stede med forskellige indslag på den kommende Familiedag den 28. august og 

vil være glade for nye deltagere. 

 

Havevandringer 

Bestyrelsen har som foreskrevet i vores regler, foretaget havevandringer i både 2020 og 2021.  

 

Det er vores indtryk at udviklingen går i den rigtige retning. Der er færre graverende forhold og 

generelt er det vores indtryk, at langt de fleste haver overholder vores regler, selvom flere haver 

godt kunne trænge til en kærlig hånd. I 2021 har vi valgt ikke at sætte gartner på i de haver, hvor 

hækkene er for høje, men derimod at gøre opmærksom på at næste frist for hækklipning (den 

1.oktober 2021) også er fristen for at få klippet hækken ned til maksimalt 180 cm. 

 

Enkelte andele er dog så misligholdte, at vi tager direkte kontakt og konkrete initiativer om 

vedligehold eller lignende, i forhold til de pågældende. 

   

Medlemskab af Kolonihaveforbundet 

På baggrund af ytringer på en tidligere generalforsamling har bestyrelsen lavet research på, om 

det juridisk er muligt at udmelde Andelsforeningen Stuvehøjgaard af Kolonihaveforbundet, idet det 

af vores servitut fremgår, at vi SKAL være medlem af Kolonihaveforbundet.  

 

Bestyrelsen ønsker nu generalforsamlingens tilkendegivelse på, hvorvidt vi skal arbejde videre 

med at undersøge fordele og ulemper ved medlemskab og hvad en eventuel ansøgning om 

udmeldelse af Kolonihaveforbundet må koste i forhold til involvering af advokat. 

 

Økonomi 

Foreningen har i 2020 haft et noget større overskud end budgetteret. Dette skyldes især at der ikke 

er afholdt Sankt Hans-arrangement eller Familiedag, ligesom en del øvrige aktiviteter ikke har 

kunne afholdes på grund af Coronasituationen. 

 

Bestyrelsen har grundet den manglende afholdelse af generalforsamlingen i 2020, efter bedste 

evne, lavet et udkast til budgettet for 2021 og dette forslag forelægges nu til drøftelse og 

godkendelse på årets generalforsamling.  

 

Bestyrelsen har bestræbt sig på ikke at tage økonomisk krævende beslutninger i den forløbne 

periode, ligesom vi har forsøgt at være tilbageholdende i forhold til initiativer og afholdelse af større 

udgifter, som ikke har været vedtaget eller kunne blive vedtaget på en generalforsamling. 

 

Der har været foretaget en gennemgang af de kontraktlige økonomiske forpligtelser, som 

foreningen er forpligtet til for så vidt, angår vedligeholdelse af grønne områder og legepladserne. 
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Foreningen har fået etableret en MobilePay-løsning, så medlemmerne fremover kan betale med 

MobilePay for eksempel for drikkevarer ved festlige lejligheder, honningsalg, leje af fælleshus og 

leje af foreningens trailer. Dette for at lette det relativt store administrative arbejde der er med 

kontanter. 

 

Varmeanlæg og terrasse 

Det gamle oliefyr i Fælleshuset står overfor en udskiftning. Bestyrelsen har holdt møde med en 

varmekonsulent fra kommunen vedrørende muligheden for energitilskud og på baggrund heraf 

indhentet tilbud på hhv. jordvarme, luft til vand anlæg og luft til luft varmepumper, jf. bestyrelsens 

forslag til behandling på den kommende generalforsamling. 

 

Den planlagte træterrasse bagved Fælleshuset (2019) viste sig at blive noget dyrere end det af 

generalforsamlingen bevilgede beløb, på kr. 45.000,00, hvorfor træterrassen ikke er blevet 

etableret. 

 

Indfrielse af pantebrev og oprettelse af kassekredit 

Bestyrelsen har tidligere konstateret, at vi udover et større kontant indestående på vores konti, 

som vi nu skal betale minusrente af, også har et pantebrev, som vi betaler 7% i rente på. 

Restgælden lyder på cirka 1,7 millioner kroner. Der har for cirka to år siden været afholdt møde 

med banken om omlægning, hvilket ikke var tilstrækkeligt økonomisk fordelagtigt. 

 

Der er nu undersøgt via banken, hvilke muligheder der er for at indfri pantebrevet og samtidig have 

penge til den nødvendige fremtidige drift og de allerede besluttede udgiftsposter. Bestyrelsen 

foreslår og fremlægger derfor på den baggrund, et forslag om, at vi indfrier pantebrevet og 

samtidig opretter en kassekredit, da dette klart er den billigste løsning. Forslaget vil betyde, at der 

efter en kort overgangsperiode på cirka to-tre år, vil være et overskud i budgettet, svarende til de 

nuværende udgifter til rente og afdrag. 

 

Havesager 

Siden 2020 er alle papirgange vedrørende haveoverdragelser blevet behandlet hos advokat Klaus 

Lunøe, hvilket har været med til at sikre, at alt foregår juridisk korrekt. 

 

Der er i 2020 solgt 19 haver og indtil videre er der solgt fire haver i 2021.  

 

Alle nye købere skal deltage i en såkaldt godkendelsessamtale med repræsentanter fra 

bestyrelsen jf. vores vedtægter.  

 

Derudover har bestyrelsen været involveret i diverse sager om overtrædelse af ordensregler og 

nabostridigheder. En enkelt haveejer har været indstillet til eksklusion på grund af gentagne 

udlejninger, men desværre fik vi ikke medhold i Fogedretten. Pågældende er dog ved at sælge sin 

have og såfremt dette ikke sker, vil vi overveje at anke afgørelsen til boligretten. 
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Vandafregning 

Der har været en del problemer med fjernaflæsning af vandforbruget i flere haver. Efter den 

tidligere utilfredsstillende rapport blev fremsendt fra Brunata (med blandt andet estimerede forbrug 

for cirka 50 havers vedkommende), har vi afholdt møde med Brunata - og der er efterfølgende 

foretaget en manuel aflæsning af de pågældende havers forbrug (med undtagelse af to haver, som 

var aflåste).  

På nuværende tidspunkt, har alle foreningens haver derfor fået en opdateret (og eventuelt 

reguleret) forbrugsopgørelse fra Brunata. 

Vi har valgt ikke at skifte de pågældende vandmålere, da de dels måler rigtigt nok, men blot ikke 

kan sende tallet til Brunata og da vi dels om ganske få år, kan forvente at skulle skifte samtlige 

vandmålere i haveforeningen. 

 

Indkøb, vedligeholdelse og Containergården 

Bestyrelsen har indkøbt nye opslagstavler, som lige er opsat. De gamle vil blive nedtaget snarest.   

 

Bestyrelsen har endvidere indkøbt en PC til bestyrelsens referent og en PC til Bygge- og 

vurderingsudvalget samt en printer til formanden. Der er også installeret internet i Fælleshuset.  

 

Der er indkøbt et lyd- og højtaleranlæg, som kan benyttes til møder og til sammenkomster i 

Fælleshuset. 

 

For at imødekomme et tiltagende behov, er der her i 2021 indkøbt en havetraktor til blandt andet 

viceværten, så det fx er muligt at flytte bord- bænkesættene rundt på arealerne. 

 

Fælleshusets fundament er repareret, og der er indkøbt inventar, service og opsat nye vandhaner.  

 

Der er ligeledes købt ti nye bord-bænkesæt. På grund af indbrud, er der opsat lamper med 

bevægelsessensorer ved skurene og flagstangen er funderet.  

 

Der er ved at blive indhentet tilbud på maling af skure og forsiden af Containergården. Den 

ønskede gennemgående renovering af Containerpladsen, afventer den fremtidige affaldssortering 

(ti forskellige kategorier), hvilket kan betyde, at Containergården skal udbygges eller helt bygges 

om. Ballerup kommune har indtil videre ikke kunnet angive nogen tidsplan for den fremtidige 

affaldssortering, så vi må blot afvente deres beslutning herom. 

 

Aktuelt afprøves det om den nuværende affaldssortering på Containergården kan fungere uden 

bestyrelsens fysiske tilstedeværelse om søndagen og bestyrelsen imødeser gerne debat om 

eventuelle forslag til mere fleksible affaldsløsninger. 

 

Bygge- og vurderingsudvalg 

Vores Bygge- og vurderingsudvalg består aktuelt af fire personer, da Thomas Bach, der blev valgt 

på forrige generalforsamling, er fraflyttet foreningen.  
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I praksis har det alene været de tre ”gamle” medlemmer af udvalget, der har været aktive.  

 

Bestyrelsen ser derfor gerne, at der nu vælges yderligere medlemmer til dette udvalg. Nye 

medlemmer vil kunne tilbydes kursus i Kolonihaveforbundets regi, så der kræves ingen særlige 

forudsætninger for at blive medlem. 

 

Det har været nødvendigt at præcisere, at en vurderingsrapport ikke er en tilstandsrapport. 

Denne oplysning fremgår derfor ved alle fremtidige salg af haver, så alle nye købere bliver gjort 

bekendt hermed. 

 

Honorering af byggeudvalget er ved at blive undersøgt, idet vi ønsker at fremtidig aflønning ligger 

på samme niveau som i andre haveforeninger. 

 
Jubilæum 

For at afslutte med det festlige, så har bestyrelsen gransket i, hvornår foreningen har 50-års 

jubilæum og vi er nået frem til, at det må være i 2023. Bestyrelsen håber, at Festudvalget gerne 

bistået af mange andre frivillige, vil lave et brag af en fejring, når den tid kommer. 

 

 

Bestyrelsen, 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard 

 

 

 

 

 

 
 
 
  


