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Mødereferat 

 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  14-04-2014, Kl. 18.30 – 21.00 

 
 
Deltagere: FU (forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab) 
 
FU/Bregnevang  Navn  Init.   
Kredsformand Gitte Hess GiH 
Kredskasserer Allan Carlson AlC 
Næstformand  Poul Erik Olsen  PeO 
Kredssekretær Allan Carlson AlC (referent)  
Bregnevang kontakt Kirsten Fokdal KiF 
 
Repræsentation fra Bregnevang: 12 medlemmer fra Bregnevang, 8 haver repræsenteret. 
 
 
DAGSORDEN:  
 
Velkomst ved GiH. 
 
1) Meddelelser fra kreds og forretningsudvalg 

GiH bød godaften og spurgte om der var kommentarer til dagsorden. Ingen kommentarer så 
godkendt. Præsentation af AlC som ny kredskasserer i Roskilde Haveselskab. Information om diverse 
sager der har været oppe i kredsbestyrelsen, bl.a. medlemskab af Kolonihaveforbundet, men indtil 
videre er det besluttet at se tiden an, da vi får vurderingsværktøj, gratis kurser, juridisk hjælp etc. 
Der er kongres i Kolonihaveforbundet i år, og FU deltager. Nye vedtægter er godkendt, og i løbet af 
året vil der blive udfærdiget nye vedtægter for Hf. Bregnevang. Folketinget har vedtaget en lov om 
ventelister i alle kolonihaveforeninger, det er FU i gang med at se på. Roskilde kommune har 
fremsendt allonge til lejekontrakter der forbyder brugen af pesticider (salt er også blandt pesticider). 
Det er kun gasbrænder, som må anvendes til bekæmpelse af ukrudt. Bopælspligt er et krav fra Ros-
kilde Haveselskab men også med kommunens opbakning, idet haver er forbeholdt roskildeborgere. 
Kredsen har ansøgt kommunen om ekstra 10 kvm bebyggelse, svar forventes i løbet af 1 måned. 
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2) Aktuelt i Bregnevang 
Der har været nabohøring angående pavillon på sygehuset. Det bruges som apotek og er ansøgt til 
fortsat brug indtil 2018. GiH har meddelt at det er Hf. Bregnevang ikke tilfreds med, men der er 
ingen forhåbninger om at blive hørt.  
Diskussion om vedligehold af haver i Hf. Bregnevang. 
Efterfølgende fik Arne have 4 et gavekort med tillykke med den runde fødselsdag samt tak for have 
været kontaktperson i Hf. Bregnevang tidligere. 
 

3) Regnskab for året 2014 (udsendt med indkaldelse) 
AlC forklarede de vigtigste poster og konstaterede i øvrigt at Hf. Bregnevangs økonomi er fin. 
Efterfølgende blev regnskabet godkendt. 
 

4) Budget og haveleje for året 2015 (udsendt med indkaldelse) 
AlC oplyste at prisen for vand er hævet i 2015, grundet efterregning på kr. 841,- for 2014. Endvidere 
fortsætter Ove med at køre affald, derfor får have 11 gratis haveleje. 
 

5) Valg af kontaktperson 
KiF enstemmigt valgt. Christian (hendes mand) stadig vandmand i Bregnevang. 
 

6) Affald og dagrenovation 2015 
RenoNord henter dagrenovationen og havelejer kører med hækaffald. 
 

7) Fælles arbejdsdage i 2015 
Det blev valgt 3 mandage: 
04. maj 2015 
22. juni 2015 
07. september 2015 
Alle dage startes kl. 18.00 
 

8) Fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse i fællesarbejde 
Man skal deltage mindst 2 gange. Beløb for manglende deltagelse pr. gang kr. 250,-, max. kr. 500,- 
for hele året. 
 

9) Åbning og lukning af vandet 
Tager Christian sig af. 
 

10) Dato for næste årsmøde 
Bliver 12. april 2016 kl. 18.30, holdes på Håndværkeren. Menu – stegt flæsk med persille sovs. 
 

11) Eventuelt 
Haveudtagning i Hf. Bregnevang foretages af FU den 25. juni 2015 kl. 17.00 
Der blev afleveret 3 gavekort fra Hobbyland, kan evt. bruges til indkøb af gasbrænder og gasbe-
holdere. Tlf. liste opdateres af AlC og udsendes pr. mail – KiF giver de to haver uden mail kopi. 
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Diskussion om forslag fra Helle have 4 ang. hækklipning 1 gang om året inden 1. august. Man enedes 
om at hækken skulle være klippet inden 1. juli og senest 15. oktober ud mod vejen, eller kan man 
lade den gro og se hvordan det ser ud. 
 
Arne have 4 spurgte hvad Bregnevang er, AlC svarede – det er en haveforening. Derfor Hf. Bregne-
vang. 
 
 
 
Herefter blev mødet afsluttet kl. 21.00    Referent Allan Carlson 


