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Godt nytår til alle

Snart pibler det igen frem
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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Kredsformand:
Poul Erik Olsen
Onsdag mellem 17-19

30 84 15 62

Bladets adresse:
Vestergade 26, 2. tv.
4000 Roskilde
kredsformandrh@gmail.com

Granly:
Formand Lisbeth N. Sørensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
Brug venligst
mail@hfgranly.dk

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio april 2018

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Svend Erik Skov

258 haver
24 22 02 17
20 10 06 83

Stof til næste nr. sendes senest

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
23 35 17 88
31 42 31 80

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Sophie Zeeb

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
93 90 82 47
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Karina Thyrgaard

11 haver
20 42 76 59

Ansvarshavende redaktør
Poul Erik Olsen

den 2. april 2018 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Godt nytår
Bestyrelsen håber, at alle er kommet godt ind i det nye år og så småt ser frem til at tage hul på en ny
sæson i kolonihaven.
Vi må vi håbe, at 2018 ikke bliver så regnfuld som 2017, og at vi får en dejlig sommer med rigtig godt
havevejr.

Ny affaldsordning
I år skal vi til at sorter vores affald i kolonihaverne på samme måde som i vores helårsboliger, så
foreningerne har haft travlt med at lave plads til de affaldsbeholder, som vi nu får sat op.
I kan finde svar på en masse spørgsmål om den
nye affaldsordning på kommunens hjemmeside
på dette link:
http://roskilde.dk/faq-ny-affaldsordning
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Kredsen
Repræsentantskabsmøde 6. marts
Roskilde Haveselskab afholder ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 6. marts 2017 kl. 18.00
på Restaurant Håndværkeren, Hersegade i Roskilde.
Alle medlemmer af en kolonihaveforening i Roskilde er velkomne og har taleret. Det er kun de
repræsentanter, der vælges på de enkelte foreningers generalforsamlinger, der har stemmeret.
Dagsorden fremgår af vores vedtægter.
HUSK tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til din egen haveforenings formand eller kasserer.
Vi glæder os til at se mange havelejere.
Dagsorden med bilag fremsendes til de enkelte kolonihavers formand og kan rekvireres hos dem 3
uger før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på kredsens repræsentantskabsmøde, skal være Haveselskabets
kredsformand i hænde senest den 15. januar.
Fortsættelse fra Over Havelågen, oktober 2017
Statskonsulenter for kolonihaverne.
Der blev indledet et samarbejde med konsulent, havebrugskandidat A. Dalskov, og i 1919 oprettede
landbrugsministeriet en stilling som statskonsulent i havebrug, med hovedopgave at tage sig af
kolonihaverne. A. Dalskov fik denne stilling, hvori han virkede, til han i 1944 trak sig tilbage på grund
af alder. Igennem de mange år udførte han et
meget stort arbejde til gavn for kolonihavebevægelsen. Som hans efterfølger som
statskonsulent i havebrug med samme hovedopgave, udnævntes havebrugskandidat Laurits
Nielsen, der siden 1935 havde været konsulent
for Kolonihaveforbundets Københavnskreds.
Forbundets ledere
Forbundsformand Carl Nielsen, der samtidig
virkede som forretningsfører, lagde hele sin
store energi i arbejdet for at fremme kolonihavebevægelsen lige til sin død, den 2. oktober
1941. Forbundets daværende næstformand, N.
Svarø, fungerede som formand indtil en ekstraordinær kongres, der blev afholdt i København
den 30. november 1941. På denne blev inspektør, senere borgerrepræsentant Gotfred Andersen
valgt til formand. Gotfred Andersen havde været medlem af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse
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Kredsen
siden 1924, og i alle årene virket som sekretær for denne, så han kendte kolonihavebevægelsen ud
og ind. Under hans dygtige ledelse har forbundet haft en meget stor medlemstilgang og mange store
resultater er opnået. Samtidig blev Ø. Dühring ansat som forretningsfører, og han har med stor
dygtighed varetaget de opgaver, der i det store forbund med tilknyttet indkøbsafdeling påhviler
indehaveren af denne stilling. I 1943 erhvervedes med et tilliggende areal på 7 tdr. land Islegård i
Rødovre til brug til kolonihaveskole, på hvilken der siden 1944 er blevet afholdt kursus i havedyrkning
for forbundets medlemmer.
Forbundsformand Carl Nielsen har fået opkaldt en haveforening efter sig
Carl Nielsens Minde A/H, Haveforeningen Carl Nielsens Minde
Beskrivelse: Sommeren igennem er der ca. 1.000 faste beboere.
Haveforeningen består i dag af 522 haver, hvor 379 er af størrelsesordenen 394 m2. Øvrige haver
har enten større eller mindre areal.
Haveforeningen er opkaldt efter en tidligere formand for Kolonihaveforbundet Carl Nielsen og
haveforeningens navn har altså ikke noget med komponisten Carl Nielsen at gøre.
Carl Nielsens Minde blev grundlagt den 17. april 1943. I første omgang drejede det sig om vejene
Æblevej, Syrenvej og Ferskenvej. I 1947 blev foreningen udvidet med yderligere et stykke jord samt
bygningen, som i dag lejes af købmanden. Nu bestod haveforeningen af 6 veje, idet Irisvej, Rosenvej
og Lupinvej blev etableret. I 1949 fik foreningen så det sidste stykke jord købt af Pilegårdens jorder.
Herved kom Hindbærvej, Solbærvej og Ribsvej med i billedet.
Det at haveforeningen blev dannet i 3 omgange forklarer, hvorfor havenumrene er i så ulogisk en
rækkefølge.
Indtil motorringvej 3 blev bygget i 1970´erne bestod foreningen af 545 lodder. Etableringen af
motorvejen betød, at Carl Nilsens Mindes jord blev eksproprieret med det der svarede til 21 havelodder.
I disse år udvides motorvejen til 6 kørebaner og haveforeningen står igen for tur. Det forventes, at der
i denne omgang bliver eksproprieret 3-4 havelodder.
Haveforeningen fik i 1997 fornyet deklarationen med Gladsaxe Kommune. Deklarationen beskriver,
hvilke servitutbestemmelser haveforeningen har vedrørende benyttelse og bebyggelse m.v.
Deklarationen og haveforeningens egne regler og vedtægter danner tilsammen de rammer,
hvorunder haveforeningen administreres i det daglige.
Poul Erik Olsen, Kredsformand
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Nu kan vi sørme skrive 2018 på kalenderen, så vi vil i Granlys bestyrelse benytte lejligheden til
at ønske jer alle, et rigtig godt nytår.

Åbenthus lørdag d. 20.januar
Vi holder vinteråbent åbent i Granlyst fra kl.13-15. Der vil være en sandwich og som vanligt, kan
der købes øl og vand. Så på med vinterjakken og lad os mødes, til en snak og et godt grin.

Generalforsamling lørdag d. 10.februar
Så er det blevet tid til generalforsamling, i Ringparkensbeboerhus kl. 13.Hvis du har forslag du
vil have med, skal disse sendes senest d. 10. januar, til formanden eller på mail:
mail@hfgranly.dk
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Fastelavn søndag d. 11. februar
Traditionen tro, afholdes der fastelavn i Granlyst. Dørene åbnes kl. 13, der vil være
tøndeslagning både for voksne og børn. Så hjem og kig i gemmerne, så du kan vinde præmien for
bedste udklædning.

Ny sæson
Nu er vi forbi solhverv og dagene bliver længere, det har vi glædet os til, for det betyder at en
ny sæson snart er i gang. I år ligger påsken allerede i slutningen af marts. Så hvis i ellers kan
holde varmen, så må man allerede flytte ind d. 29. marts.
På gensyn i den nye sæson.
Mange vinter hilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Sæson 2018
Rigtig godt nytår til alle.
Generalforsamling
Afholdes 14. februar 2018 i Rørmosens beboerhus, kl. 18. Forslag skal være formanden i hænde
senest 10. januar 2018. Der serveres mad som sædvanlig.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe. Check vores hjemmeside, der er altid de sidste nyheder.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Vinteren er over os, og alle har forhåbentlig haft en glædelig
jul og er kommet godt ind i det nye år. Jævnligt må vi over i
kolonien og se til haven. Måske er der nogle sultne fugle, der
venter på ny forsyning, noget grønkål at høste med hjem
eller en hæk, der skal udtyndes og beskæres. Forhåbentlig
får vi lov at være i fred for tyveknægte, men sultne rådyr,
harer og ræven kommer nok forbi vores fredelige 62.932 m2
Vestermarken 1h og 1a-c, Roskilde Jorder, som kommunen
så venligt udlejer til os for langt under markedsprisen. Lad os
være glade for det fristed, vi har til at foretage os det, nogle
kalder terapi for sindet, andre en uendelig kamp mod
ukrudtet. Kineserne siger: “Vil du være lykkelig en dag, så
drik dig fuld. Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig. Vil du være lykkelig otte dage, så slagt et svin
og spis det. Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner.”
2017 var på mange måder et fint år i Solvang, selvom den var meget våd og ikke særlig varm. Der
var almindelig travlhed i “butikken” og et par enkelte ekstra sager, som bestyrelsen blev nødt til at
tage sig af.
Vand
Vi fik efterset alle havernes vandinstallationer (vandstander og jordstophane) og repareret alle
utæthederne, så nu er det slut med uforvarende vandspild og risiko for tilbageløb. Ikke alle har været
helt tilfredse med at få en regning, de ikke selv havde bedt om, men som medlem af foreningen er
man jo forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som generalforsamling, bestyrelse og
offentlige myndigheder pålægger området. FORS A/S, som forsyner os med rent drikkevand 7
måneder om året, forlanger i Regulativ for Roskilde Vand A/S pkt. 8.1.5 at “Vandinstallationer skal
udføres, benyttes og vedligeholdes således, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår
utætheder eller på anden måde giver anledning til gener.”
og pkt. 10.1 at “Spild af vand ved mangelfuld lukning af
vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.”
Selve eftersynet og den efterfølgende kontrol har kostet
foreningen en del, og det er vi jo allesammen med til at
betale. Til gengæld har vandforbruget stabiliseret sig efter
reparationerne, så vi sparer jo fremover på den fælles
vandregning.
Affald er ressourcer
Roskilde kommune har jo barslet med ny affaldsordning og
flere ting, vi skal sortere, og de har forlangt, at vi etablerede
et ordentligt grundlag at stille de nye rullecontainere på, så det opfylder de krav
renovationsarbejderne stiller. Den ny affaldsplads i Solvang Midt skal være til det, vi før kaldte
dagrenovation, og som nu hedder enten bioaffald eller restaffald. Metal skal i ny container i Solvang
Nord, hvor man også kan komme af med pap, glas, batterier og papir&karton. Spand og poser til
bioaffaldet bliver leveret af kommunen, så alle kan hente et sæt i foreningshuset fra sæsonens start.
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Inden da regner vi med at få indhegnet affaldspladsen i Solvang Midt, så det kun er medlemmer med
udleveret nøgle, der benytter pladsen.
Vildkatte
Solvang har på opfordring af Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn fået indfanget, neutraliseret,
øremærket og genudsat 6 vilde katte uden beregning. Et par stykker, der ikke havde det for godt, er
blevet aflivet. Foreløbig har kattene ikke haft brug for hverken fodring eller shelter, så hele projektet
har ikke kostet Solvang en krone. Vi regner med, at vores vildkatte kan være med til at holde musene
i skak. Det nye er, at Roskilde kommune er blevet opmærksom på deres ansvar for vilde katte, så nu
har de handlet hurtigt og sat indsatsen på budgettet, så Roskildes vildkatte ikke længere skal gå syge
og usle rundt. Fremover vil Kattens Værn sørge for, at de har det godt, selvom de lever det vilde liv
med alt, hvad det indebærer.
Vurdering og salg
Vurderingsudvalget har som sædvanlig haft rygende travlt. Ud over de 14 haver, de har vurderet i
2017 i har de været udlånt til ankevurderinger og uvildige vurderinger i andre haveforeninger i
Roskilde. I år kommer der et nyt vurderingssystem fra Kolonihaveforbundet, som udvalget skal sætte
sig ind i, så vi beder jer have tålmodighed, hvis der opstår kødannelse. Heldigvis har vi et
veluddannet og erfarent vurderingsudvalg, der følger de kurser, Roskilde Haveselskab afholder to
gange om året. Her forsøger man blandt andet at diskutere sig frem til en udjævning af de forskelle,
der kan være i vurderingerne i de forskellige haveforeninger, så reglerne bliver ens for alle - også på
det punkt. Desværre er vi nødt til at undvære Bjarne som vurderingsmand fremover. Bestyrelsen har
solgt og overdraget 11 haver i det forløbne år. Vi kunne jo ikke længere undslå os den beslutning
Roskilde Haveselskab har truffet om at foreningerne skal indføre venteliste, hvis de har 5 haver eller
derunder til salg. Allerede i marts ramte vi bunden, og nye købere gik forgæves, så ventelisten blev
indført fra april. Der står i øjeblikket 24 roskildeborgere på Solvangs venteliste, men de slås ikke
nødvendigvis om haverne, for alle har deres egne forestillinger om, hvordan deres kolonihave skal se
ud, hvor meget den må koste, hvor den skal ligge, og hvor meget de orker selv at gøre ved den.
Derfor har vi stadig ved sæsonens afslutning 3 haver til salg.
GF18
Men inden sæsonen starter, skal vi jo afholde ordinær generalforsamling i vores forening, og i år
bliver det søndag den 4. februar kl. 14.00. Som altid bestiller vi rigeligt med luksuskringle og laver
masser af kaffe i forhåbning om, at alle møder op. Indkaldelsen kommer ud på e-mail til dem, der har
sådan en. De sidste 13 medlemmer får selvfølgelig et rigtigt brev med dagsorden, bestyrelsens
beretning, årsregnskab, indkomne forslag og budget samt “Regler for brug af vandstander og
jordstophane”, som fremover skal opbevares i vedtægtsmappen. Forslag til generalforsamlingen skal
være afleveret til bestyrelsen senest 10. januar. Indtil videre har vi modtaget forslag om at indføre en
renovationspatrulje, der sørger for vedligeholdelse af den nye affaldsplads.
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Bestyrelse
Og så skal vi vælge ny bestyrelse. Kassereren er først på valg i
2019, så Sophie bliver siddende, men alle andre stopper. Faktisk
er 3 bestyrelsesmedlemmer allerede for længst holdt op af helt
private grunde, så vi har måttet klare os på bedste beskub.
Forhåbentlig har medlemmerne ikke mærket så meget til det. Vi
har i hvert fald gjort os umage for at drive foreningen forsvarligt på
trods af underbemandingen. Ud over 3 bestyrelsesmedlemmer og
2 suppleanter skal foreningen vælge ny formand. Jeg har besluttet
mig for at træde helt ud af bestyrelsesarbejdet og lade nye kræfter
komme til. Det har hverken noget med bestemte sager eller
bestemte personer at gøre. Jeg har været beæret over tillidshvervet og har samvittighedsfuldt gjort det så godt, jeg formåede,
men efter 6 år på posten er det tid til en udskiftning. Solvang er en
moderne og professionelt drevet forening med orden i tingene, styr på økonomien, højt informationsniveau, gode eksterne relationer, veludrustet foreningshus, dygtige og stabile udvalg, vel
vedligeholdte fællesarealer, velbesøgte arrangementer, robust og effektivt administrativt system,
brugervenlig hjemmeside, ansat kontormedhjælp og en hel masse glade og positive medlemmer, så
grundlaget for et godt fremtidigt bestyrelsesarbejde er absolut til stede. Jeg har selvfølgelig sørget
for, at det bliver nemt for Solvangs nye bestyrelsesformand at overtage opgaven.
Sæson 2018
Vi regner med at åbne for vandet, som vi plejer ved sommertids begyndelse, og i år er det palmesøndag den 25. marts. Inden da modtager alle info om den nye bestyrelse, årets fællesarbejde og
datoer for haveaffald. I løbet af foråret får vi invitation til jubilæumsfesten, som finder sted lørdag den
6. oktober 2018 i Roskilde Kongrescenter.
Med tak til alle og et lysegrønt håb om en dejlig sommer i haven
Kærlig hilsen
Anne Marie
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Kære alle kolonister i HF Vestervang
Vi håber, at I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i det nye år.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder det første møde i år den 11. januar kl.19.00.
I 2018 holder vi bestyrelsesmøde kl. 19.00 hver 2. torsdag i alle måneder – dog ikke i august og
december.
Kontakt til bestyrelsen
Du kan træffe bestyrelsen i kontortiden kl. 18-19 hver 2. torsdag i perioden fra 1. april til 1. november.
Alternativt, så send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller kassererhfv@gmail.com
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. februar kl. 19.00 afholder bestyrelsen ordinær generalforsamling i RB06’s klubhus,
Rådmandshaven 6.
Den 10. januar 2018 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Senest 14 dage før generalforsamlingen modtager du en email eller et brev med indkaldelse,
regnskab og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Kig til din nabos have
Der har desværre været ubudne gæster i flere haver i foreningen. Så vidt bestyrelsen er orienteret, er
der udøvet hærværk på postkasserne.
Derfor vil vi igen i år opfordre dig til at se til din have i ny og næ og samtidig se, om alt er vel i
naboens have. Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster eller du ser noget mistænkeligt på
din vej.
Du skal anmelde indbrud til politiet. Derudover vil bestyrelsen også gerne have besked, så send en
mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg besked i postkassen på foreningshuset.
Ændringer
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller email. Send en mail til
kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det.
Send en mail til sekretaer@hfvestervan.dk og oplys navn og havenr., og skriv også gerne
emailadressen.
Nyhedsbrev
Det bliver delt ud i postkasserne i starten af april, så husk at sætte din postkasse op, hvis du tog den
ind i efteråret.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kære Maglehøjere
Vi håber I alle har haft en god jul og er kommet godt ind i 2018.
Vi starter traditionen tro årets aktiviteter med generalforsamling i februar. Generalforsamlingen
afholdes lørdag den 17.februar kl. 11:00 i Ringparkens Beboerhus, Søndre Ringvej 51C, Roskilde.

Dagsorden udsendes senest 14 dage før, enten på mail, eller hvis I ikke har mail pr. post.
Hvis vejret er til det åbner vi for vandet i uge 12. HUSK at få lukket for jeres stophaner.

I samme uge holder vi standerhejsning Palmesøndag den 25. marts. Det bliver samtidig sommertid.
Følg med på vor hjemmeside: www.hfmaglehoej.dk eller på opslagstavlerne.
Kontakt til bestyrelsen uden for sæsonen: post@hfmaglehoej.dk.
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Vi glæder os til at se jer alle i 2018, til en forhåbentlig mindre våd sommer end den vi havde i 2017.

Bestyrelsen ønsker alle Maglehøjere og deres familier et rigtigt godt nytår 2018.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Når over havelågen læses er 2017 et år der er gået på hæld.
Hvordan er året 2017 så gået i H/F Hvilen, ja det kan der være mange meninger om, men dem som
tier samtykker er det ikke det man siger.
Som bestyrelse har der været mange gøre mål store som små, ja hvornår er tingene store og hvornår
er de små det er en balance gang. Som bestyrelse i Hvilen har vi selvfølgelig også måttet sige hvad
er vigtigt her og nu, vi havde sat os dette mål.
Få styr på den daglige drift. Det er nået.
Hvad ville vi gerne udrette i 2017.
Vi ville gerne have en ny legeplads til børnene. Den er næsten færdig med mange gode hjælpere tak
for det. Færdiggørelse af resten af taget på foreningshuset da vores tag er utæt i miljødelen dette er
påbegyndt og forventes færdigt medio januar. Vi har fået et nyt info skab det er også gjort.
Nye tiltag: Vi afholdte et infomøde i juli måned hvor vi fortalte om hvad der var sket det første halve år
og dem som var fremmødt var meget positive og syntes det var noget foreningen skulle fortsætte
med.
Aktiviteter: Vi har afholdt Sct. Hans aften som vi plejer når vi ikke er nødsaget til aflyse, bestyrelsen
aflyser ikke bare for at aflyse det handler meget om vores sikkerhed i Hvilen.
Børnedag: Det var en rigtig god succes og rigtig mange gode tilkendegivelser og rigtig mange tak til
både festudvalget og børneudvalget med rigtig mange gode tiltag som vi fornemmede i bestyrelsen
både voksne og børn syntes var rigtig ok og det er jo det det handler om at få alle med og få en rigtig
hyggelig dag.
Så har bestyrelsen lavet 2 angementer vinsmagning og øl smagning, det var ret hyggeligt vi
benyttede vores miljø lokale som fremadrettet kan blive brugt til rigtig mange andre ting men det vil
vi/byggeudvalget komme nærmere ind på til vores generalforsamling.
Sommerfest: skal der fremadrettet være en sommerfest eller noget helt andet det er jer der
bestemmer, så kom med forslag til generalforsamlingen.
Så husk at vores generalforsamling er d. 18-02-2018
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10-01-2018 kl.24.00 det må meget gerne
være på mail ellers lægges det i vores postkasse Alle haveejere vil få tilsendt indkaldelsen nu skal
jeg passe på da vi har et meget ustabilt postvæsen håber vi alle har fået indkaldelsen sidst i januar
først i februar Håber alle har haft en god jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
H/F Hvilens bestyrelse
Formand Jytte Poulsen
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Husk at der er generalforsamling d. 11/2/2018 kl. 14.00 I Ringparkens beboerhus.
Husk at lukke for alle jeres stophaner og få proppet af, inden der lukkes op for vandet igen.
Husk at kigge på vores hjemmeside samt infotavle omkring informationer.
Skulle i have skiftet adresse i vinterhalvåret er det vigtigt at infomere bestyrelsen omkring dette , så
hurtigt som muligt.
Mvh Bestyrelsen.
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