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Mødereferat 
 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  12-04-2016, Kl. 18.30 – 21.00 

 
 
Deltagere: FU (forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab) 
 
FU/Bregnevang  Navn    
Kredsformand Gitte Hess  
Kredskasserer Allan Carlson  
Næstformand  Poul Erik Olsen   
Kredssekretær Anne Marie Thomsen (referent)  
Bregnevang kontakt Kirsten Fokdal  
 
Repræsentation fra Bregnevang: 12 medlemmer fra Bregnevang. 8 haver var repræsenteret. 
 
Velkomst v/ Formand for Roskilde Haveselskab Gitte Hess. 
Gitte bød velkommen og konstaterede, at Bregnevang er den haveforening i Roskilde med størst 
mødeprocent.  
 
DAGSORDEN:  
 

1. Meddelelser fra kreds og forretningsudvalg  
Gitte fortalte om medlemsbladet Over Havelågen, der kan læses på roskildehaveselskab.dk. Hun 
opfordrede de tilstedeværende til fremover at komme med ideer til indlæg fra Bregnevang. 
 
De nye vedtægter, der er udarbejdet efter kongressen i 2015 og vedtaget på 
kredsrepræsentantskabsmødet i 2016 blev uddelt, og Gitte forklarede, at de følger med huset og 
derfor skal afleveres ved salg.  Fremover skal der også indgås lejekontrakt mellem lejer og forening 
(Roskilde Haveselskab) ved salg.  
 
Det er nu tilladt at bygge op til 70 m2, og byggereglerne er indarbejdet i vedtægterne som § 15a. 
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Kredsbestyrelsen har besluttet, at der kun skal være venteliste i en haveforening, hvis man har 
færre end 5 haver til salg. Henvendelse om køb af have i Bregnevang rettes til Roskilde 
Haveselskab. Det koster kr. 100,- om året at stå på venteliste.  
 
Roskilde Haveselskab bliver 100 år den 29. juli 2018, og Gitte opfordrede de tilstedeværende til at 
udarbejde et jubilæumsskrift. Jubilæumsfesten bliver holdt den 28. juli 2018 i Byparken. 
 
Bregnevang bliver 60 år den 27. november 2016, og medlemmerne har talt om at foreslå en tur på 
Sagafjord. 50 års dagen blev holdt i Vor Frue Sognegård. Der var stemning for et 60 års 
jubilæumsarrangement på Sagafjord i august 2016.  Datoen fastsættes på den første fælles 
arbejdsdag.    
 

2. Aktuelt i Bregnevang 
Gitte har ikke kunnet finde noget om lovligheden af andehold. Det nu nedlagte andehold i 
Bregnevang svinede, og ænderne var misrøgtede. Gitte udbad sig rettidig besked, hvis den slags 
sker igen. 
 
Kirsten har foreslået et fællestoilet. Gitte forklarede, at enhver havelejer kan have et Porta Potti 
eller et muldtoilet. Ellers kan man få nedgravet en samletank, og få den tømt fra Sygehusets 
parkeringsplads.  Rengøring af fællestoilet kan blive et problem, mente flere. Kredskassereren 
oplyste, at et ”festivaltoilet” koster kr. 1750 om måneden at leje ekskl. rengøring. Muligheden for 
at få nedgravet samletank til fælles toilet blev nævnt. Emnet blev foreløbig udskudt. 
 
Et trafikspejl/sikkerhedsspejl i svinget ved indgangen blev efterlyst for at undgå ulykker. Gitte 
foreslog Bregnevang at spørge, om kommunen vil sætte det op, fordi det er et farligt sving. Kirsten 
lovede at undersøge sagen og vende tilbage. En hurtig søgning viste, at et 
trafikspejl/sikkerhedspejl koster kr. 2-3.000 ca. + stander. Allan oplyser dog en pris på kr. 5-600 + 
stander. 
 

3. Regnskab for året 2015 
Allan redegjorde for regnskabet i store træk. 2015 gav et overskud på kr. 908,19. Der blev spurgt 
til renovation, og Allan forklarede, at udgiften til renovation er faldet. Der har desuden været Der 
har desuden været ekstra betaling for vand (som stammer fra 2014).  
 

4. Budget og haveleje for året 2016 (havelejen er kr. 2.200,- for 2016) 
Allan forklarede, at der er fremkommet en fejl i omkostningsgodtgørelsen. Der skal stå kr. 4.200. 
Ove kunne ikke vælges, da han ikke var til stede, og derfor er udgiften til omkostningsgodtgørelse 
muligvis misvisende. Kirsten lovede at spørge Ove, om han stadig vil køre haveaffald.  Daniel tilbød 
at køre med en lejet trailer, hvis Ove siger nej. Allan oplyste, at renovationsgebyret er steget, fordi 
der kommer ny affaldsordning i 2017. Til gengæld fik vi penge retur for vand (2015 forbrug) som jo 
skyldes at det regnede meget i 2015. 

 
Havelejen blev fastsat til kr. 2.200,-, som en del valgte at betale kontant. De øvrige kan overføre  
beløbet til Bregnevangs konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5396  kontonr. 0524749 senest  
den 1. maj 2016.  
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5. Valg af kontaktperson 

Kirsten blev genvalgt til alles tilfredshed. 
 

6. Affald og dagrenovation 2016 
Kirsten oplyste, at dagrenovationsordningen omsider kom til at fungere sidste år, efter nogle  
opringninger til kommunen. Problemet er sandsynligvis løst ved at Bregnevangs vejskilt er blevet  
sat op ved indgangen. 
 

7. Fællesarbejdsdage 2016 samt fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse. 
Gitte oplyste, at det kommunen har forbudt brugen af gift i kolonihaverne i Roskilde. 
 
Fællesarbejdsdagene blev fastsat til: 
Mandag den 9. maj 
Mandag den 4. juli 
Mandag den 29. august 
 
Den sidste fællesarbejdsdag 29. august kan Eva ikke deltage, så der bliver bestilt smørrebrød i 
stedet for Evas lagkager.  Denne dag overrækkes også præmien for den udtagne have. 
 
Alle skal deltage 2 ud af de 3 gange. Ved udeblivelse opkræves gebyr på kr. 250,- 
 
Haveudtagning v/ Roskilde Haveselskabs forretningsudvalg bliver torsdag den 30. juni kl. 17.00.  
 

8. Åbning og lukning af vandet 
Kristian fortalte, at han for længst har åbnet for vandet. Sidste år blev der lukket for vandet den 6. 
december. 
 

9. Dato for næste årsmøde 
Datoen blev fastsat til mandag den 10. april 2017 kl. 18.30 på Håndværkeren med ny menu. 
 

10. Eventuelt 
Gitte oplyste, at have 4 bliver vurderet mandag den 18. april kl. 17.00. 
 
Der blev uddelt vedtægter og pjecen ”Den økologiske kolonihave”. 

 
 
Herefter blev mødet afsluttet kl. 20.44    
 
 
 
 
Referent Anne Marie Thomsen 

 
 


