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MØDEREFERAT 
 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  10-04-2017, Kl. 18.30 – 21.00 

 
 
Deltagere: FU (forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab) 
 
FU/Bregnevang  Navn    
Kredsformand Poul Erik Olsen 
Fratrådt kredsformand Gitte Hess  
Kredskasserer Allan Carlson  
Næstformand  Vælges på kredsbestyrelsesmøde 25. april 2017 
Kredssekretær Anne Marie Thomsen (referent)  
Bregnevang kontakt Kirsten Fokdal  
 
Repræsentation fra Bregnevang: 12 medlemmer fra Bregnevang. 9 haver ud af 11 var repræsenteret. 
 
Velkomst v/ Formand for Roskilde Haveselskab Poul Erik Olsen. 
Poul Erik bød velkommen og takkede for fremmødet og præsenterede sig kort. 
 
DAGSORDEN:  
 

1. Præsentation af ny kredsformand  
Poul Erik fortalte, at han har haft have i Vestervang i 30 år, har siddet i bestyrelsen i Vestervang 
siden 2010, har været kredsnæstformand i 4 år og blev valgt som kredsformand på 
kredsrepræsentantskabsmødet den 7. marts 2017. 
 

2. Meddelelser fra kreds og forretningsudvalg 
Poul Erik orienterede om:  

 Kredsbestyrelsen har fastsat regler for ventelister, der skal indføres, når en forening har 5 
haver til salg eller derunder. Foreløbig har Bregnevang, Rørmosen, Vestervang, Granly og 
Solvang indført venteliste. Særlige regler fastsættes af den enkelte forening. 

 Samarbejdet med Roskilde Kommune om grønnere kolonihaver i forbindelse med forbud 
mod brug af pesticider stoppede, inden de to planlagte arrangementer i Solvang og 
Vestervang blev afholdt. Gitte redegjorde nærmere for uoverensstemmelserne, der førte 
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til nedlæggelse af samarbejdet. Fremover er det op til den enkelte forening at planlægge 
eventuelle arrangementer i samarbejde med kommunen om eksempelvis kildesortering og 
den ny affaldsordning. 

 Bopælspligten blev slået fast, og der blev ikke stillet forslag om ophævelse på 
kredsrepræsentantskabsmødet i 2017.  

 Købsaftalen blev tilrettet og lejekontrakt indført. Lejekontrakt og købsaftale skal fremover 
benyttes i Bregnevang ved salg/overdragelse. 

 Vurderingskurser foregår i kredsregi og med det formål at uddanne vurderingsudvalgene 
og opnå harmoniserede priser. 

 På kredsrepræsentantskabsmødet blev Poul Erik valgt som formand for 1 år, og Allan blev 
genvalgt som kasserer for 2 år. Ankenævnets sammensætning blev vedtaget, således at det 
nu består af 1 vurderingsmand/-kvinde fra forenings vurderingsudvalg. Endelig udgik § 2.f., 
så kredsbestyrelsen ikke længere yder hjælp i forbindelse med konflikter mellem 
bestyrelser og medlemmer. 

 Roarsgave har foreslået at kredsens skal arbejde for weekendophold i vinterperioden, så 
det skal forberedes, og kredsbestyrelsen er blevet bedt om at overveje argumenter for og 
imod. Vandet skal ikke åbnes af den grund. 

 Kredskursus i konflikthåndtering er i støbeskeen. Dette for bedre at kunne håndtere 
uoverensstemmelser i foreningerne mellem bestyrelser og medlemmer. 

 Nye regler for affaldssortering i Roskilde kommune og dermed også i 
kolonihaveforeningerne. Den nye ordning træder i kraft ved sæsonstart 2018. 

 Ifølge Spildevandsplanen skal der kloakeres i Roskildes haveforeninger i 2020-2024. 
Kredsformanden forhandler med Roskilde Kommune om brugbare løsninger på det 
økonomiske. Til eksempel fik de i Århus en stigning i havelejen på kr. 350,- pr. år i 30 år.  
Derudover kommer tilslutningsafgift og udgiften til ledning (og badeværelse) i den enkelte 
have, og der vil blive fastsat en tidsfrist for tilslutning. 
 

3. Aktuelt i Bregnevang 
Poul Erik orienterede om Bregnevangs 60 års jubilæum, der blev fejret på Sagafjord den 31. juli 
2016. Derudover har der været en enkelt vurdering og salg, en godkendelse af nybyggeri, og den 
30. juni 2016 blev have 1 udtaget til Kolonihaveforbundets præmie. På årsmødet i 2016 blev der 
talt om at få opsat et trafikspejl ved indkørslen til Bregnevang, men det er ikke blevet til mere. 
Kirsten supplerede med oplysning om indbrud i mange af haverne. Ved fælles hjælp og 
politianmeldelse er man dog kommet problemet til livs. Der må ikke længere bruges pesticider i 
kolonihaver i Roskilde, så der har i løbet af 2016 været fremsat ønske fra Bregnevang om perlesten 
og buske på det fælles areal. Dette skulle tages op på årsmødet, men sagen er ikkekommet videre, 
da Roskilde Haveselskab ikke har modtaget et konkret forslag til budget 2017. Allan kunne oplyse, 
at buske ikke bliver nødvendige, da der nu skal stå rullecontainere, fordi Bregnevang i lighed med 
alle andre haveforeninger i Roskilde er omfattet af den nye affaldsordning fra 2018. 
Haveudtagning v/ Roskilde Haveselskabs forretningsudvalg bliver torsdag den 29. juni kl. 17.00.  
 

4. Regnskab for året 2016 
Allan redegjorde for regnskabet, der er udsendt med indkaldelsen. Der er et underskud på ca. kr. 
4.000,- som fortrinsvis skyldes udgiften til jubilæet. Der har dog været en tilbagebetaling for vand. 
I 2017 vil udgiften til vand igen stabilisere sig på ca. kr. 4-4.500,- om året. Der har desuden for nylig 
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været en uforudset udgift til reparation af en utæt pakning i have 11. Der er ca. kr. 36.000,- i 
kassen på nuværende tidspunkt, en beskeden formue, der hurtigt forsvinder, hvis der går et 
vandrør. 
Allan besvarede et spørgsmål om porto, der ikke længere er aktuel, fordi alle nu har mail. Allan 
oplyste, at udeblivelse fra fællesarbejde koster kr. 250,- i bøde. 
 

5. Budget og haveleje for året 2017 (havelejen er kr. 2.200,- for 2017) 
Havelejen blev fastsat til kr. 2.200,-, ligesom i 2016. Et par stykker valgte at betale kontant under  
mødet. De øvrige kan overføre beløbet til Bregnevangs konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr.  
5396 konto nr. 0524749 senest den 1. maj 2017.  
Der må påregnes en stigning i havelejen for 2018, først og fremmest pga. den ny affaldsordning. 
 

6. Valg af kontaktperson 
Kirsten Fokdal havde på forhånd meddelt, at hun ønsker at fratræde posten. 
Karina Thyrgaard fra have 10 blev foreslået og valgt til alles tilfredshed. Kirsten lovede at sætte 
Karina ind i sagerne. 
 

7. Affald og dagrenovation 2017 
Fra 2018 træder ny sortering af bioaffald, metal, restaffald, batterier, pap, papir og glas i kraft.  
Roskilde Kommunens udspil svarede slet ikke til behovet for affaldscontainernes størrelser i 
Bregnevang, så Allan er i dialog med kommunen om en mere realistisk løsning. Der må påregnes 
udgift til etablering af fast underlag til de 6-7 fraktioner samt tilkørselsforhold. Det blev foreslået 
at etablere tilkørsel via Sygehuset. Allan undersøger tilkørselsforholdene og Karina går med i 
samarbejdet med kommunen. 
 

8. Fællesarbejdsdage 2017 samt fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse. 
Karina forslog at udvide til 4 dage om året, og det blev vedtaget. Det blev også vedtaget, at alle 
skal komme mindst 3 ud af 4 gange. Såfremt man bliver væk 2 gange ud af 4, skal man for 
manglende fremmøde betale kr. 250,- pr. gang, i alt kr. 500,-. Karina giver kredskassereren besked 
om udeblivelser, så han kan opkræve. 
 
Det blev diskuteret, om rabatten langs vejen skal slås i stedet for hakkes. 
 
Fællesarbejdsdagene blev fastsat til: 
Mandag den 24. april 
Tirsdag den 6. juni 
Onsdag den 9. august 
Torsdag den 28. september 
 
Den sidste fællesarbejdsdag 28. september er der lagkage, som sædvanlig.  Denne dag overrækkes 
også præmien for den udtagne have. 

 
Daniel står fortsat for bortkørsel af haveaffald. Der blev stillet forslag om at stille traileren op 
tidligere på året før sankthans. Det blev besluttet, at der 16.-25. juni er trailer til haveaffald og igen  
22. september til 1. oktober. 

http://reg.nr/
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9. Åbning og lukning af vandet 

Kristian fortsætter som ”vandmand” og lukker for vandet omkring 1. oktober 2017. 
 

10. Dato for næste årsmøde 
Datoen blev fastsat til onsdag den 11. april 2018 kl. 18.30 på Håndværkeren med ny menu. 
 

11. Eventuelt 
Det blev drøftet, om hækken i have 1 bør indgå i fællesarbejdet. 

 
 

Poul Erik takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 21.06.  
 

 
Referent Anne Marie Thomsen 
 

 


