
    Formandens Beretning. 
 
 
Vi har i årets løb fået malet sten langs vores veje så de nu er mere 
synlige. 
 
Der er blevet renoveret i vores fælleshus med maling af salen og 
opsætning af nye lamper. 
Der er også købt et fadølsanlæg som er sat i en stor bar der står i vores 
hus, det er noget man kan leje i forbindelse med fester i huset. 
 
Vi har fået lavet en ny rampe i vores containergård som skulle være 
mere sikker, der er af samme firma bygget en stor overdækket terrasse på 
bagsiden af vores fælleshus hvor der efterfølgende vil blive lavet en 
udbygning af belægningen under det overdækkede areal. 
 
Da vi i forbindelse med endnu et indbrud i vores fælleshus i 2018 hvor vi 
igen fik stjålet fyringsolie og forskellige andre ting har vi nu installeret 
tyverialarm på huset. 
 
Vores vicevært og byggeudvalg samt et bestyrelsesmedlem har i årets løb 
opsat et mindre åbent skur som skulle afløse vores gamle opsætning af 
skydetelt til fester, dette kan samtidig bruges til opmagasinering af vores 
havebænke om vinteren. 
 
Og så en lille opfordring til alle andelshaver   
 
Parkering på haveforeningens område er efter de gældende regler 
hvilket desværre ikke bliver overholdt. Der skal parkeres ud fra den 
firkant som er på vores P. Pladser så der frit kan køres rundt om de 
parkerede biler. 
Der skal være mulighed for at Rednings køretøjer Brand og Ambulance 
samt store biler med levering af varer til haveejere kan komme rundt på 
pladsen. 
Vi havde det samme problem med på Generalforsamlingen sidste år så 
kære haveejere overhold venligst de gældende regler. 
 
Der er i år blive kørt grus ud til de forskellige P. Pladser til reparation af 
huller, det opfordres til at alle plads formænd hjælpe med at få dette 



arbejde sat i værk og der kan hentes mere grus ve klubhuset hvis man 
har brug for dette ,  Bestyrelsen er stadig ved at undersøge andre 
muligheder i forbindelse med dette problem med det er en økonomisk dyr 
investering for den rette løsning. 
 
 
Da vi stadig ikke har fået en afgørelse på vores lokalplan fra Ballerup 
Kommune, vil alle former for byggeri som der søges om være efter de 
regler der er gældende nu. 
 
Ballerup Kommune har indkaldt til et dialogmøde med alle 
haveforeningerne, hvilket ikke som primært formål er i forbindelse med 
lokalplanen men er et møde om kolonihavernes formål og benyttelse 
samt overholdelse af ulovlig beboelse (Helår) og byggeri med 
overbebyggelse. De vil også se på priser for vores haver dette er et 
problem i andre foreninger i Ballerup mens hos os er det beregning som 
kolonihaveforbundet  har fastsat  de vil ligeledes se til at gældende 
lokalplaner samt deklarationer bliver overholdt. 
 
I forbindelse med at vi igen i år har haft nogle store vandskader i 
foreningen, hvor de berørte haveejere kommer til at betale store beløb 
opfordrer vi igen til at lukke for vandet i sin målerbrønd når man ikke 
opholder sig i haven i længere tid. 
 
Der vil jo som vi besluttede på sidste Generalforsamling blive udsendt  
indkaldelser pr. mail, men vi mangler stadig mailadresser fra flere 
haveejere hvilke kan betyde at man ikke modtager indkaldelse og referat 
til ovenstående. 
 
Da der stadig bliver afsat og smidt affald på vores containerplads, og ved 
busskuret udenfor haveforeningen hvilket tiltrækker rotter, såfremt man 
har affald til udsmidning udenfor pladsens åbningstid er det noget man 
selv skal bortskaffe, udenfor foreningen. 
 
Vores affaldsstativ med det lille runde hul som står ved containergården 
er udelukkende beregnet til hundeprutteposer og ikke til køkkenaffald. 
 
Visioner for 2019-2020 



At foreningen vil blive mere informativ på det digitale medie for at følge 
med i denne udvikling 
Det vil sige at der går en ny hjemmeside i luften fra denne uge.  
Samt en del nye mailadresser til at kommunikere med foreningen på. 
Det vil sige bestyrelsen, byggeudvalget, salg, festudvalg og Svend.  
Vi vil også bruge den lukket gruppe op Facebook til mere info  
 
Sven vil blive en del af Stuvehøjgaard, som alle der har lyst er med i. 
Og er et selvstændigt udvalg under bestyrelsen, som festudvalget.  
Derved skulle der være muligheder for flere gode aktiviteter i dette 
udvalg. 
 
Der vil også forsøges på at holde klubhuset åbent nogle aftener 
ugentligt, eller hver 14 dage eller 1 gang om mdr. 
Med forskellige temaer. 
 
Det er bestyrelsens visioner, at vi skal styrke det gode nabo- og 
fællesskab for os alle  
Så Stuvehøjgaard skal være et hyggeligt sted at opholdes sig om 
sommeren. 
  
 
 
 
 


