Bestyrelsens beretning
for 2020
Igen i år er foreningen udfordret af Coronasituationen, og vi har endnu engang været nødt
til at udskyde den ordinære generalforsamling. Det er desværre en hverdag, vi er ved at
vænne os til, med aflyste arrangementer, møder og foreningsliv.
Selvom foreningen udadtil forekommer mere
lukket, end vi kender den, fungerer bestyrelsen og alle dem som hjælper os på fuld kraft,
og I er altid velkomne til at kontakte os på
mail eller telefon, hvis I føler behov for det.
I den forgangne nedlukningsperiode har vi fået iværksat en række initiativer, som for eksempel begyndende arbejder på at genoprette
foreningens biodiversitet i form af ny beplantning, som vi fortsætter med her i 2021, og renovering af foreningshuset, som bliver færdigt inden sommer.
Alt dette kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre
uden al den hjælp, foreningen får fra frivillige
og ansatte. Vi vil derfor takke vores gartner
Stig, vores tro hjælper i foreningshuset Gitte,
Ib der hjælper med at få hejst foreningens
flag, alle stiformændene, som gør en stor indsats for, at foreningen fremstår så pænt. I særdeleshed også klubberne, som gør en kæmpe
indsats for fællesskabet, men også stor tak til
de kolonister, der holder liv i foreningen på en
måde, der er så unik for hele kolonihaveånden.
Vores anden gartner Anni er flyttet og har forladt os. Vi ønsker hende al held og lykke
fremover.
Som I sikkert har bemærket, er de sidste par
opkrævninger sendt ud af vores administrator
KREDS, ej at forveksle med Kreds Hovedstaden Vest. Vores indgåede samarbejde med Jakob Hallas fra KREDS har allerede været meget til gavn for foreningen, og vi har en enorm
aflastning i det daglige. Det giver os mulighed
for at kunne bruge energien på søsætning af

nye projekter i stedet for at administrere.
KREDS sørger for opstilling af regnskaber,
budgetter, udsende opkrævninger mm.

Helårsbeboelse
Det banebrydende tema i 2020 og 2021 handler om helårsbeboelse. Som I sikkert alle er
velvidende om, så er der blevet vedtaget en ny
lokalplan i Ballerup Kommune. Den fratager
stort set kolonihaveejerne retten til at opholde
sig i deres haver i vinterhalvåret, og ydermere
indskrænkes sommersæsonen også med ca. en
måned. Hvordan kontrollen kommer til at foregå, vides endnu ikke, men det er vedtaget, at
der udstedes dagbøder a 500 kr. pr påbegyndt
døgn, samt at der varsles ophævelse af lejemålet ved gentagne overskridelser. Det er kun
et spørgsmål om tid, hvornår Glostrup Kommune får indført lignende regler, som nu er
vedtaget i Ballerup.
Det er præcis det scenarie, vi har advaret mod
gentagne gange. Så sent som ved sidste generalforsamling i september 2020 bad vi de efterhånden mange kolonister, der ikke overholder foreningens regler, om at ophøre med den
praksis, der nu tvinger alle andre kolonister,
der bruger deres haver til det, de er beregnet
til, ud i kedelige og restriktive regelsæt.
Bestyrelsen er af den overbevisning, at det er
bedre at indgå en dialog og et samarbejde
med Glostrup Kommune allerede nu omkring,
hvordan vi kommer de ulovlige helårsbeboelser til livs fremfor at sidde på hænderne og få
trukket en begrænsende lokalplan ned over
hovedet.
Forestil jer, at I ikke kan nyde en af de smukke vinterdage, vi har haft så mange af i år,
uden at få pålagt en bøde på 500 kr. pr påbegyndt døgn.
Vores opfordring til jer alle er at løfte denne
opgave i fællesskab og gøre de kolonister, der
ikke overholder foreningens, kommunens og
lokalplanens regler, opmærksomme på, at de
ødelægger det for alle jer, der ønsker at bevare den fleksibilitet, der er i dag. Glostrup
Kommune har allerede kontaktet os omkring
1

ulovlige bopælsregistreringer, og I skal ikke
være i tvivl om, at vi som bestyrelse vil gøre
vores for at få den bedste aftale på plads med
Glostrup Kommune for haveforeningen og
fællesskabets skyld.

Renovation
2020 blev året, hvor vi på generalforsamlingen besluttede, at skraldestativer og containere til plastik, papir, glas og metal samt
grønt, skal holdes i egen have.
Det betyder så også, at det ikke er tilladt at
placere stativer og containere i huller i hækken eller andre dertil indrettede anordninger,
der giver direkte adgang fra stierne. Der blev
givet deadline til 1. april 2021 til at få bragt
tingene i orden – bestyrelsen har dog fundet
det mere hensigtsmæssigt i forhold til at de
berørte kan udføre arbejdet under rimelige
vilkår, at deadline bliver sat til 1. maj 2021.
Denne frist gælder også for at få dækket de
huller i hækkene, som nogle medlemmer har
klippet til at placere deres containere i. Der er
allerede i efteråret indkøbt hækkeplanter til
formålet, som står parate til afhentning.
Og hvis man ellers ikke kan få containere
nok, har Glostrup Kommune lavet en frivillig
forsøgsordning, der vil køre i 2021 og 2022,
hvor man kan bestille en 240 liters container
til pap, som vil blive tømt sammen med storskrald. Er man ikke interesseret i en container
mere, kan man som hidtil lægge pap ud til
storskrald.
Papcontaineren kan bestilles ved at skrive en
mail til forsyning@glostrupforsyning.dk
med din tilmelding, og her skal du skrive dit
navn, adresse, mail og telefonnummer.
Containeren vil blive leveret til sommer.
Bestyrelsen har haft møde med kommunen
omkring indsamling af farligt affald, som er
noget, der kommer i 2022 eller 2023. På mødet fik vi valget mellem at få en fællesbeholder stillet op ved foreningshuset, eller at hver
have får en 22 liters rød boks.

Problemet med en fællesbeholder er, at den
skal være aflåst, og at der skal uddannes folk
fra foreningen til at sortere affaldet, og så skal
der aftales bestemte dage og tidspunkter for
aflevering af affaldet. På den måde risikerer
vi, at der vil blive stillet farligt affald foran
beholderen, som børn og dyr kan gå og rode i.
Bestyrelsen har derfor takket pænt nej til
denne løsning, og vi må hver især indstille os
på at få den røde boks.
Affaldshåndtering er i det hele taget en meget
dyr affære; fra at have kostet ca. 374.000 kr. i
2019, er det steget til ca. 541.000 kr. i 2021,
en stigning på 167.000 kr. svarende til knap
45%. Dermed er det vores største udgift i
regnskabet. Udgiften svarer til 1.966 kr. årligt
pr. have, altså mere end et kvartals haveleje,
når man bortregner acontobeløbet til vand. I
2020 har vi betalt 490.000 kr.
Derudover belaster renovationen også vores
stier meget med de tunge skraldebiler, der
trykker vore kloakker og dræn.

Vandaflæsning
Igen i sæsonen 2020 blev der konstateret lækage ved den årlige vandaflæsning, faktisk to.
Det ene sted var der løbet 141 m3 gennem
vandmåleren til en samlet pris af 7.860 kr.,
mens der det andet sted var tale om hele 550
m3, og medlemmet skal derfor betale 30.500
kr.
Ud over, at det er mange penge for de berørte,
er det heller ikke miljømæssigt i orden, og
samtidig kan det meget vand underminere
bygninger o.lign.
For at imødegå fremtidige lækager, har bestyrelsen besluttet at få etableret fjernaflæsning
af vandmålerne. Dette kan gøres for et beskedent beløb, der nogenlunde svarer til de to berørte havers efterregning for vand.
Der vil blive opsat en antenne på foreningshuset, og de enkelte vandmålere skal omfigureres, så de udsender signal hvert halvandet minut. Hvis systemet konstaterer
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uregelmæssigheder, der indikerer et læk, vil
der komme en notifikation, så der kan gribes
ind, inden spildet udvikler sig.
Bestyrelsen vil undersøge, hvordan det kan laves, så det er muligt for det enkelte medlem
selv at følge med i sit vandforbrug.
Arbejdet med opsætning af antenne og omkonfigurering af målerne skal bestyrelsen selv
stå for, hvilket er medvirkende til den lave
pris, men når det er gjort, vil det give alle en
meget større sikkerhed mod utilsigtet vandspild. Samtidig vil det aflaste bestyrelsens arbejde betydeligt, da vandaflæsning hidtil kun
har kunnet foregå manuelt med en lille antenne, som skulle bæres rundt på alle stierne i
foreningen.

Pligtarbejde
Sidste efterår deltog en pæn del af foreningens medlemmer i projektet med at lægge løg
i blomstervolden langs med Bjergbakkevej og
det første stykke til venstre op ad Vængedalen. Det var en fantastisk dag, hvor vi ydermere fik sagt pænt farvel til hinanden for sæsonen. Helt festligt blev det ydermere, fordi
Hanne og Ib fra vores bestyrelse var gået i
køkkenet og havde stegt flæskestege, som
derpå blev til de lækreste flæskestegssandwiches. Det var virkelig en dejlig dag på alle
måder.
Og nu går vi så og venter på resultatet af alle
vores anstrengelser. Vi lagde løg til vintergækker, erantis, krokus, påskeliljer, tulipaner
og pinseliljer. Det bliver spændende, når de
kommer. For nogle af planternes vedkommende tager det desværre mere end én sæson
at vokse til for at kunne blomstre. Men med
lidt tålmodighed, så får vi helt sikkert den
smukkeste blomstervold i miles omkreds.
Også i forhold til pligtarbejdet blev sidste år
noget speciel på grund af Coronapandemien.
Den første pligtarbejdsdag blev helt udskudt,
og de efterfølgende blev af samme årsag

opfattet lidt mere lemfældigt. Årets sidste
pligtarbejdsdag havde vi skudt helt til oktober, men da mange på det tidspunkt allerede
havde pakket sammen og var taget hjem, så
blev dagen gjort frivillig. Til gengæld serverede vi de omtalte lækre flæskestegssandwiches, og det var en glæde at se, hvor mange
der tog imod opfordringen til at møde op.
Faktisk var det så stor en succes, at vi kunne
tænkes at gentage succesen, når der er andre
arbejder, som er godt at få gjort kollektivt.
Vi forventer, at pligtarbejdet i den kommende
sæson bliver mere traditionelt igen. Som sædvanlig holder bestyrelsen møde med stiformændene i april, hvor vi koordinerer og gennemgår problematikker i området. Selve de
tre pligtarbejdsdage, hvor man møder op og
yder et stykke arbejde mellem kl. 9 og 11 på
sin sti, er sat til datoerne 8. maj, 19. juni og
14. august. Mødestedet er den parkeringsplads, der hører til ens sti. Hvis man af en eller anden grund er forhindret i at deltage på de
angivne datoer, så kan man udføre et stykke
arbejde på stien efter aftale med stiformanden,
eller man kan møde op til opsamling henholdsvis den 10. juli og den 11. september.
Her er mødestedet foreningshuset. Er man
helt forhindret i at møde op på nogen af datoerne eller udføre et stykke erstatningsarbejde,
bliver man i stedet opkrævet kr. 500 pr. udeblevet gang. Vi slutter årets pligtarbejde af
med endnu et møde mellem stiformændene og
bestyrelsen i september. Her angiver stiformændene også, hvilke haver på deres sti, der
skal have hækplanter til levering i efteråret.
Det skal man derfor huske at meddele sin stiformand forinden.

Vi tager mosen tilbage
Som nogle måske har lagt mærke til, så påbegyndte vi på den sidste opsamling i 2020 en
sti ind i mosen. Meningen er, at vi langsomt,
men sikkert vil tage mosen tilbage.
Den var engang en stor åben eng med spredte
buske og træer. Nu er den en ufremkommelig
skov af gyldenris, hvor de spredte buske og
træer, som endnu består, kvæles mere og mere
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af de aggressive og næsten uovervindelige
gyldenris.
Men netop fordi det umiddelbart er så uoverskueligt at komme af med gyldenrisene igen,
så gør vi det på en lidt anden måde. Vi laver
stier ind igennem mosen, og på den måde vil
vi gøre den mere og mere tilgængelig.
Der er stadig tanker om at få et større stykke
befriet for gyldenris, så vi måske kan begynde
at have får eller andre græssende dyr i området. Det er ikke opgivet.

Vedligeholdelse
af de grønne områder
Vintertiden er en tid for fældning af træer og
etablering af nye.
Det har vi i denne vinter, 2020/21, benyttet os
af.
På Vængedalen ned mod foreningshuset har
man især på siden ind mod sti 500 været generet af larver fra spindemøl, som hver sommer udvikles i hægtræerne. Det har ellers været et flot syn at se træerne totalt pakket ind i
det hvide spind, men når møllenes larver er
blevet til flyvefærdige møl, så har de oversvømmet alle nabohaverne til stor gene for
beboerne dér.
Det har vi nu taget konsekvensen af og har
fældet alle hægtræerne på det stykke af Vængedalen. Samtidig har vi benyttet lejligheden
til at rydde ud i nogle selvsåede træer, som
stod uhensigtsmæssigt. Det har til gengæld givet luft til nye træer, og man vil derfor her
ved 2021-sæsonens begyndelse se, at Vængedalen ned mod foreningshuset på siden ind
mod 500-stien har fået en allé af træer. Først
japanske kirsebærtræer, så bærmispel og endelig egetræer. De sidste har været her i
mange år, men de har været indkapslet af andre selvsåede træer. Nu står de så stolte og
frie og er en del af den nye allé.

Nede ved åen har vi fældet nogle af de store
træer, som skyggede så fælt for aftensolen ind
i nabohaverne. Vi har gemt stammerne fra de
fældede træer til brug i foreningen rundt omkring som en del af den nye grønne strategi
for de grønne områder. Frem til, at vi får dem
flyttet, ligger de i græsset, hvor man kan
bruge dem som bænke eller børnene kan lege
på dem.
Og så er der hele det nye område langs med
Vængedalens højre side, når man kører ind i
foreningen. Det vil vi dog ikke fortælle så meget om her, da det vil blive beskrevet omhyggeligt i den Grønne Medlemsorientering, som
vi sender ud ved sæsonens begyndelse.
Gennemgående for vores håndtering af træerne på de grønne områder er, at vi har valgt
ikke at styne, men alene at fælde, når det har
været nødvendigt. Årsagen hertil er, at en styning er lig med en skamklipning af de ellers
smukke træer. Samtidig får det træet til at
sætte en masse nye skud, som vokser med raketfart for at gøre op for styningen. Vi kender
det fra vores hække, som vi får mere tætte ved
netop at klippe dem. Men for træets vedkommende, så mister det samtidig helt sin naturlige facon. Hvis vi kan klare en problematik
ved at udtynde i træerne, så vil vi derfor hellere gøre det.
Det har også været udgangspunktet på Bjergbakkevej ind mod 000-stien, hvor gamle
træer, der bærer præg af at være tilbagevendende stynede gennem årene, sammen med
nyere selvsåede træer igen (igen, igen, igen)
skygger for solen ind i haverne. Samtidig ønsker beboerne selvfølgelig en ekstra beskyttelse mod støj og passerende folk og fæ ud
mod Bjergbakkevej. Her har vi i stedet tilbudt
at plante buske, som ikke kan vokse så højt, at
de kommer til at skygge for solen, men alligevel giver den fornødne afskærmning mod lyd
og syn fra vejen.

Kreds Hovedstaden Vest
Som i alle andre forhold har covid også besværliggjort arbejdet i Kolonihaveforbundet
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og i kreds Hovedstaden Vest, som vi er medlem af.
Forbundet havde planlagt at afholde kongres i
efteråret 2021, hvor der skulle behandles en
lang række forslag ikke mindst omkring eventuel ny struktur og ændring/tilpasning af vurderingssystemet.
Forbundet har besluttet at udsætte kongressen
til efteråret 2022, hvilket jo giver bedre tid til
at gennemarbejde forslag til ny struktur mv.
Omkring strukturen og arbejdet er nedsat et
særligt udvalg under forbundet, hvor kredsen
også er repræsenteret. Der har været afviklet
virtuelle møder og udsendt spørgeskema til
medlemmerne mv. Men arbejdet har jo - i sagens natur - trukket i langdrag, så det er måske meget godt, at kongressen er flyttet et år.
I selve kredsen har og er arbejdet ligeledes
næsten gået i stå. Det har næsten ikke været
muligt at afvikle møder grundet forsamlingsforbud, men de væsentligste funktioner såsom
ankeudvalg for vurderinger er opretholdt.
Især en ting har krævet megen opmærksomhed, nemlig arbejdet med en ny lokalplan for
Ballerup Kommune. Kredsen består af 14 foreninger, hvor en del ligger i Ballerup, så det
har naturligvis især optaget foreningerne dér.
Status er, at Ballerup Kommune nu har vedtaget en ny lokalplan, der indeholder nogle bestemmelser om længden af ophold i kolonihaverne, som ændrer ganske betydeligt ved de
nugældende bestemmelser.
Fremadrettet bliver det samlede tidsrum, en
kolonist må opholde sig i haven med overnatning, nemlig begrænset til i alt 6 måneder.
Det betyder, at ophold i vinterperioden medregnes i de 6 måneder, og at kommunen på
forhånd fastlægger fire weekender samt en
vinterferie, og disse ophold indgår altså i de 6
måneders samlede ophold.

Såfremt vi skal sætte det i relation til vores
egne opholdsbestemmelser, vil det indebære,
at vi skulle begrænse vores ophold med mellem to og tre måneder. Naturligvis vil kredsen
og foreningerne i Ballerup i tæt samarbejde
med Forbundet indbringe spørgsmålet for diverse retslige instanser, så intet er endnu helt
afgjort. Ballerup Kommune forsøger på
denne måde at komme helårsbeboelsen til
livs, for med den nye bestemmelse bliver det
meget lettere at få gjort noget ved de ulovlige
beboelser.
Således er det allerede afklaret med politiet, at
en beboer, som ikke reagerer på kommunens
henvendelser – administrativt - kan idømmes
dagbøder på kr. 500 til fraflytning er sket.
Det siger sig selv, at vi følger udviklingen
meget tæt, men det må jo også hos os i foreningen være et vink med en vognstang om,
hvad der på sigt kunne komme til at være gældende her, såfremt Glostrup Kommune fik
den idé at indføre tilsvarende bestemmelser.
Derfor en indtrængende anmodning om, at der
ikke foregår helårsbeboelse. Det kan jo ikke
være meningen, at alle skal straffes, fordi der
er nogle få, der ikke kan finde ud af at rette
sig efter bestemmelserne.

Optakt til sæsonen
2021
Selvom vi deler vores år op i sæsoner, så
hænger de uhjælpeligt sammen, som vi også
har kunnet se i den første del af beretningen.
Handlinger og hændelser i 2020 lægger naturligt op til planlægninger i 2021 og nogle
gange også til yderligere år i fremtiden. Derfor skal det følgende handle om sæsonen 2021
og indimellem også om yderligere år frem i tiden:

Spuling af kloakker
For at få et ordentligt gennemløb i vores kloakker, har bestyrelsen bestilt spuling af
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kloakkerne. Dette vil finde sted i begyndelsen
af maj, så alle afløb skulle være friske helt fra
starten af sæsonen.

Byggeri
Da mange af husene i vores forening efterhånden har en del år på bagen, er det naturligt, at
de bliver udskiftet med nyt byggeri.
Her skal man huske på, inden man går i gang
med det, at man skal have sine ting i orden,
dvs. indhente tilladelse hos Glostrup Kommune, og når den foreligger, at man skal orientere bestyrelsen. Det samme gør sig gældende, hvis man skal bygge om eller til på sit
nuværende hus.
Bestyrelsen har fået gang i vores hjemmeside
www.ejbyvaenge.dk igen, og her kan man
læse, hvordan man skal forholde sig, hvis man
har byggeri i tankerne.
Da byggeri kan være en støjende affære med
gener for de omkringliggende haver, skal man
overholde de gældende regler for, hvornår
man må støje med maskiner o.lign., og samtidig lade være med at spille høj musik til arbejdet og lave lyssætning, som også generer
inde i naboernes haver.
Alt dette og mere til, kan også læses på vores
hjemmeside.
Endelig skal man huske, at hvis man skal
have vurderet sit hus enten ved salg, overdragelse eller i forbindelse med oprettelse af lån i
bygningerne, skal der være overensstemmelse
mellem, hvad der befinder sig af byggeri på
haveloddet, og de tilhørende tegninger. Det
samme gør sig gældende med 1 meterbrønden, som der er i de allerfleste haver. Den skal
være synlig og tilgængelig.
Hvis ikke det er tilfældet, vil vurderingsudvalget gå igen, og man kommer til at betale for
en ny vurdering, der foretages, når man ellers
har fået formaliteterne bragt i orden.

Trailere
Der er efterhånden mange trailere i vores haveforening. Derfor har vi nogle
meget simple, men rimelige regler, såsom at
de skal være påført havenummer og være henstillet tomme. Desuden må de højest have en
totalvægt på 750 kg, og så skal de selvfølgelig
være forsynet med en lovpligtig nummerplade.
Det kniber gevaldigt med at overholde reglerne, og vi ser også båd- og hestetrailere parkeret på pladserne, hvor de absolut ikke hører
hjemme.
Derfor arbejder bestyrelsen med en idé om at
indføre en deletrailerordning, hvor der er én
trailer pr. sti og en ekstra i foreningshuset. Så
er det slut med at have sin personlige trailer
parkeret på foreningens pladser, og man må
finde plads i sin have eller et helt andet sted.
Sådan en ordning vil frigøre en del parkeringspladser til biler.
Indtil vi forhåbentlig kan få denne ide på
plads, vil bestyrelsen fra starten af indeværende 2021-sæson bede om at se registreringsattester på de trailere, der henstår på foreningens områder. Navn og adresse på registreringsattesten skal være i overensstemmelse
med medlemsbeviset. Vi vil melde en fristdato for dette ud snarest efter generalforsamlingen.

Renovering af petanquebanerne
og etablering af en terrasse og en
trampolin
Det er snart mange år siden, at vores petanquebaner blev etableret, og efterhånden er
rammerne blevet godt møre og skæve. Bestyrelsen har derfor besluttet, at de skal renoveres, og der er indhentet flere tilbud.
Det vi har valgt vil, ud over at give banerne et
gevaldigt løft, samtidig udgøre et samlet rum,
hvor der også laves en fliseterrasse.
Der vil blive 8 petanquebaner mod de hidtidige 10, med nedstøbte kanter i beton, som vil
6

holde de næste 30 år eller mere. Kanterne er
helt lige, og det skulle være meget lettere at
afrette belægningen på banerne.
De to baner, der skal nedlægges, er dem tættest på foreningshusets sydvendte terrasse, og
det er her, at fliseterrassen skal etableres. På
fliseterrassen bliver der opsat borde og
bænke, der skal erstatte det enlige, efterhånden godt slidte bord ved legepladsen.
I forbindelse med legepladsen ud mod engen
får vi nedgravet en trampolin. På den måde
bliver trampolinen en del af legeområdet.
Bestyrelsen håber, at der med de nye tiltag
skabes grundlag for mere socialt samvær, som
jo er en stor del af kolonihavetanken.
Trampolinen skal ses som en kompensation
for det forslag, som bestyrelsen fremsætter på
den kommende generalforsamling om at forbyde trampoliner i haverne. Årsagen til det
forslag er, at der hvert år kommer mange klager fra naboer, der føler sig generet af støj og
indkig i haverne.

Havefolk
Bestyrelsen har tidligere været ude og undersøge, om det var muligt at få et udefrakommende firma til at slå vores græs. Det har vi
nu i et par år set, at Sommerbyen på den anden side af vejen har praktiseret. Imidlertid
har de tilbud, vi har fundet, været alt, alt for
dyre, og derfor har tanken været lagt på is
igen.
Men nu er det lykkedes os at finde et selskab,
der vil slå vores græs for et mere rimeligt beløb, og det har vi derfor slået til overfor.
Fra i år, sæsonen 2021, bliver græsset derfor
slået af et udefrakommende selskab – vi regner med ca. hver 14. dag, men der er rum til,
at det kan blive oftere, hvis der er behov derfor, ligesom vi kan holde pause derfra i de
tidsrum, hvor græsset ikke vokser.
En stor del af vores havefolks arbejde har bestået i at slå vores græs, men med et udefrakommende firma, så har vi det meste af tiden

faktisk kun behov for én havemand. Da det
falder sammen med, at Anni stopper, så passer det godt med, at vi fremover alene har Stig
som havemand i foreningen.
Der vil dog stadig være arbejdsopgaver, hvor
man helst skal være to om jobbet, men der er
penge nok tilovers til, at vi samtidig vil kunne
hyre en arbejder ind i de to-tre uger, som det
vil dreje sig om. Det vil primært være at
hjælpe med at åbne foreningen op i foråret og
at lukke den ned igen om efteråret. Hertil kan
der være arbejder i løbet af sommeren på enkeltdage, og så vil det selvfølgelig også være
godt, hvis vedkommende vil kunne træde til,
såfremt det uheldige skulle ske, at Stig skulle
blive syg.
I denne forbindelse vil vi selvfølgelig først
kigge os omkring i foreningen for at se, om
der skulle være en eller flere iblandt os, som
kunne tænke sig at træde til de gange, hvor
det behøves, og på den måde tjene sig en ekstra skilling. Henvend dig/jer til bestyrelsen, så
taler vi om det.
Det er ikke sådan, at Stig slet ikke længere vil
skulle slå noget græs. Han vil stadig skulle slå
græsset på de små og smalle områder, hvor
man kun kan komme med vores lille gule
traktor. Den blå traktor vil fremover alene blive brugt, når der skal transporteres tunge eller
mange ting.
Ud over de vanlige andre ting, som havefolkene almindeligvis har stået for, og som Stig
selvfølgelig stadig skal udføre, så giver vores
planer for områdernes nye udseende også nye
arbejder.
Der er nogle nye tiltag, hvor han skal hjælpe
med ved etableringen, men hertil vil han også
skulle hjælpe ved vedligeholdelsen af andre af
disse nye tiltag.

Fremtidigt virke omkring
de grønne områder
I den kommende sæson 2021 vil vi fortsætte
arbejdet i Det Grønne Udvalg, som vi etablerede på generalforsamlingen sidste år.
7

Det er Det Grønne Udvalg, som står for det
kommende ”Grønne Medlemsorientering”,
som vil udkomme nogle gange hen over sommeren, og hvor man blandt andet vil kunne
læse om de tiltag, som udvalget allerede har
fået gennemført i arbejdet med at gøre vores
grønne områder mere naturvenlige.
Har man interesse i naturen i Ejbyvænge og
tid til at lægge et stykke arbejde deri, opfordres man til at melde sig til Det Grønne Udvalg – det kan gøres enten ved at skrive til bestyrelsen@ejbyvaenge.dk eller ved at lægge
en seddel med sit navn, havenummer, tlf.nummer og mailadresse i foreningens postkasse
med oplysning om, at man gerne vil deltage i
Det Grønne Udvalg.
Udvalget har også rettet sine øjne mod mosen
og de muligheder, som det giver os.
Desværre er det således, at klimaforandringerne kommer til at ramme Sommerbyen Ejbyvænge mere end andre steder i hovedstadsområdet. For at beskytte andre områder ind gennem København mod oversvømmelser vil
man fra 2024 begynde at lægge an til, at vores
område – og især mosen samt en del af området langs med åen – vil kunne blive oversvømmet, når regnmængderne begynder at
tage til i form af oftere og kraftigere skybrud.
Desværre betyder det også, at vi højst sandsynligt må tåle, at der vil blive bygget diger til
at beskytte haverne langs åen, samt et dige,
der kommer til at gå helt op til vores foreningshus.
Områderne – og det vil så sige det meste af
mosen samt det lange stykke langs med åen –
vil ikke være permanent oversvømmet, men
vil blive det med mellemrum. Hvor ofte og
hvor tit går vi ud fra afhænger af klimaforandringernes styrke.
Vores fokus i Det Grønne Udvalg vil derfor
ikke alene være på de grønne områder, og
hvordan vi kan skabe levesteder for bier og

insekter, men også hvordan vi i mosen får
dansk oprindelig fauna tilbage, og får etableret det, så det er planter, som kan tåle vandoversvømmelserne, når de kommer. Samtidig
hermed vil vi forsøge at gøre mosen til et
mere naturligt rekreativt område, som lokalplanen fra 2013 tilskriver det, også under de
kommende omstændigheder.
Forinden ændringerne i forhold til klimaforandringerne går i gang, har kommunen lovet
os, at vi vil komme med til høring om projektet. Vi er skeptiske overfor, hvor meget vi kan
få lov at gøre vores indflydelse gældende,
men vi håber, at en del vil kunne være, at vi
får dem til at grave åen bredere, fordi man
kan forvente, at oversvømmelserne derved
også vil kunne blive noget mindre eller ikke
forekomme så ofte. Jo mere, vi har fået gennemført forinden naturmæssigt og rekreativt,
jo stærkere vil vi stå i den problematik.

Havekurser i
sæsonen 2021
Sommerbyen Ejbyvænge har modtaget et tilbud om tre havekurser for medlemmerne i den
kommende sæson. Vi har fundet, at de alle er
så interessante, at vi har sagt ja tak og tilbyder
dem nu til jer medlemmer:
-

-

-

Jord, vand og næring – havens vigtigste elementer. Tirsdag den 20. april
2021, kl. 19-21 i foreningshuset
Beskæring. Søndag den 25. april
2021, kl. 10-12 mødested ved foreningshuset. Kurset finder sted i de
(eller i nogle af de) haver, som de tilmeldte har givet tilsagn om.
Årets gang i haven. Torsdag den 16.
september 2021, kl. 19-21 i foreningshuset.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.
Kurserne og om tilmelding hertil vil blive
yderligere uddybet i den kommende Grønne
Medlemsorientering.
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To nye medlemmer til bestyrelsen – er du den ene?!
Har du lyst til at lægge et stykke arbejde i vores forening ved at stille op til bestyrelsen, så har vi
lige nu stort behov for 2 personer - én der er mest praktisk orienteret, og én som er fortrinsvis administrativt minded. Er man en blanding heraf, er det også rigtig fint.
Vi har behov for et bestyrelsesmedlem, som har lyst til at træde til og hjælpe med at yde et stykke
praktisk arbejde ved vores forskellige foreningsarrangementer, og som ikke er bange for konkret at
tage fat.
Hertil har vi også behov for et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe med omkring det mere administrative arbejde. En, som kan sætte ord på papir, og som vil synes, at det kunne være spændende at
være med fx som deltager og sparringspartner omkring køb og salg af haver, vurderinger og byggegodkendelser, hjemmeside og Medlemsorientering.
Man skal ikke være udlært på nogen måde, men man skal være åben for at lære om de forskellige
områder og parat til at lægge den tid, som et bestyrelsesarbejde kræver.
Det er ingen hemmelighed, at det koster noget arbejde fra bestyrelsens side at få
foreningen til at fungere som det minisamfund, vi er. Samtidig er det ikke et lønnet
stykke arbejde, men et, hvor man udelukkende bliver kompenseret for de udgifter,
som man måtte have i form af det årlige skattefrie kontortilskud på kr. 3.850, som
statens takst ligger på her i skrivende stund.
At være med i bestyrelsen kræver derfor, at man er der, fordi man gerne vil have Sommerbyen Ejbyvænge til at fungere for alle medlemmerne på den bedste og mest glidende måde. At man deltager, fordi man ønsker at bevare det historiske perspektiv, som Ejbyvænge har som kolonihaveforening, men også at skabe en fremtid for foreningen, så den følger med og udvikler sig i takt med tiden.
Som bestyrelsesmedlem er der både praktiske og administrative opgaver, der skal løses. Og det er
godt, at bestyrelsen derfor består af et antal personer, som tilsammen kan dække hele spekteret.
Overordnet kan man sige, at vores arbejds- og ansvarsområder omfatter alt, hvad man kan tænke
sig, der kan være af problematikker i en forening. Ud over at sørge for selve foreningens vedligehold – grønne områder og foreningshus – så er haverne som et overordnet hele også vores ansvar.
Det være sig både i forhold til vores samlede udtryk, sti for sti, men også den enkelte have, når der
skal bygges nyt eller sælges og derfor vurderes og købs- og lejeaftale skal håndteres. Eller når der er
personsager, og f.eks. to naboer ikke kan komme overens. Og så er det selvfølgelig også vores ansvar, at vi som mennesker i kolonihaveforeningen har det godt, og at der eksisterer mulighed for et
socialt sammenhold ved hjælp af forskellige fælles arrangementer ud over de fritidsklubber, som
foreningen heldigvis også har.
Der kommer noget udskiftning i bestyrelsen med denne kommende generalforsamling, og det vil
derfor være rigtig godt, hvis du som medlem af foreningen overvejer at ville lægge et stykke arbejde i foreningen som bestyrelsesmedlem.
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