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MØDEREFERAT 
 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  11-04-2018 kl. 18.30 – 21.00 

 
 
Deltagere: FU (forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab) 
 
FU/Bregnevang  Navn    
Kredsformand Selina K. Ullergaard   
Kredskasserer Allan Carlson  
Næstformand  Vælges på kredsbestyrelsesmøde 18. april 2018 
Fratrådt kredssekretær Anne Marie Thomsen (referent)  
Bregnevang kontakt Karina Thyrgaard  
 
Repræsentation fra Bregnevang: 12 medlemmer fra Bregnevang. 9 haver ud af 11 var repræsenteret. 
 
Velkomst v/ Formand for Roskilde Haveselskab Selina K. Ullergaard. 
Selina bød velkommen og takkede for fremmødet og præsenterede sig kort. 
 
 
DAGSORDEN:  
 

1. Præsentation af ny kredsformand  
Selina fortalte, at hun har have i Roarsgave, har siddet i bestyrelsen som kasserer i Roarsgave 
siden 2014, har været kredsnæstformand i 1 år og blev valgt som kredsformand på Roskilde 
Haveselskabs kredsrepræsentantskabsmødet den 6. marts 2018. 
 

2. Meddelelser fra kreds og forretningsudvalg 
Allan orienterede om:  
 
Nye vedtægter 
Vedtægter for foreningerne er tilrettet efter vedtagelse på kredsrepræsentantskabsmødet 6.  
marts 2018, så der ikke længere er uoverensstemmelser mellem lejekontrakt og vedtægter. De  
tilrettede vedtægter bliver til sendt ud til Bregnevangs medlemmer pr. mail/post. 
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Kloakering 
Daværende kredsformand Poul Erik Olsen og Allan Carlson har den 5. marts 2018 været til møde  
med Roskilde kommune om kloakering. Konklusionen var - mod forventning - at Roskilde  
kommune ikke har afsat midler til kloakering af kolonihaver i Roskilde, fordi der efter  
undersøgelser og prøvetagninger i kolonierne ikke er fundet forurening af miljøet, og fordi ca. 25  
% af kolonihaverne i Roskilde allerede har etableret samletank, og antallet forventes at stige.  
Roskilde kommune vil altså ikke forlange kloakering af kolonihaverne. Fordelen ved at undvære  
kloakering er den fordobling af vandudgiften, foreningerne i givet fald ville få, fordi der både skal  
Betales for forsyning af vand og for afledning af spildevand, når der er kloakeret. De enkelte  
foreninger kan vælge at få kloakeret, men skal altså selv afholde hele udgiften. 

  
Samletank 
Man må gerne være 2 haver om en samletank. Faskine er i princippet ulovlig. Udfordringen er det 
grå spildevand, der ofte er tilført kemikalier. Har man vandskyllende toilet skal der etableres 
samletank, og så skal alt spildevand udledes her. Et nybygget hus skal have samletank, hvis der er 
vandhane inde i huset. Allan lovede at undersøge, om Bregnevangs medlemmer må etablere 
vandtilførsel til huset ved nybyggeri. Samletank skal placeres mindst 2 m fra skel. 

 
Latrin 
Muldtoiletter blev nævnt som et godt alternativ. Allan anbefalede ”Separett Villa 9000”, som 
adskiller urin og fækalier og koster kr. 5-6.000,-. Det skal tilsluttes eldrevet ventilation og er 
lugtfrit. Latrin nedgraves efter gældende regler i vedtægterne. 

 
Jubilæum 
Der afholdes Roskilde Haveselskabs 100 jubilæumsfest lørdag den 28. juli 2018. Invitation bliver 
udsendt til alle. Festen afholdes i Granly, fordi det er det det hyggeligste, og der er plads og 
faciliteter. Deltagerbetaling for voksne er kr. 50,- og for børn kr. 25,-. For pengene får man både 
mad og drikke samt underholdning. 

 
Lækage 
Allan takkede Christian for at have reageret hurtigt på en utæthed på vandledningen sidste år.  
Vandforbruget faldt drastisk umiddelbart efter. 

 
3. Aktuelt i Bregnevang 

Det blev drøftet, om der skal lås på de nye affaldscontainere. Karina foreslog at se tiden an. 
Christian gjorde opmærksom på at underlaget (fliseareal) ikke er etableret, som foreskrevet. Allan 
forklarede, at det ikke er nødvendigt med underlag, fordi der er truffet aftale om pose i de 4 små 
containere, så de ikke behøver flyttes ved tømning. P-pladsen er dog blevet mindre pga. det øgede 
antal affaldscontainere. Allan foreslog Bregnevangs medlemmer at etablere et område med 
perlegrus under containerne, så det er nemt at holde rent for ukrudt. Det blev aftalt at afholde 
møde om dette i forbindelse med en fælles arbejdsdag.  
 
Daniel var ikke til stede, men det blev oplyst, at han på forhånd har tilkendegivet, at han gerne 
fortsætter med at bortskaffe hækafklip/haveaffald. Det blev besluttet, at få en klar aftale med 
Daniel om dette. 
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4. Regnskab for året 2017 

Allan redegjorde for regnskabet, der var udsendt separat i forbindelse med indkaldelsen. 
Bregnevang havde et overskud på kr. 984,10 ved udgangen af 2017. Der var en stor udgift til vand i 
2017, hvilket hovedsagligt skyldtes et stort forbrug det foregående år. Bregnevangs medlemmer 
kunne supplere med, at de store badebassiner ikke længere volder problemer. 
Der blev spurgt, hvorfor der ikke fremgår 2 x indtægt for vurdering af de to haver, der er solgt i 
2017. Allan forklarede, at det ikke længere er FU, der vurderer haver, men i stedet et eksternt 
vurderingsudvalg fra en af de andre haveforeninger. Det eksterne vurderingsudvalg honoreres 
som et ankeudvalg og får kr. 600,- (kr. 200,- pr. pers.). Indtægten fra sælger for vurderingen 
udligner derfor udgiften til vurderingsudvalget og fremgår derfor ikke af regnskabet.  
Alan redegjorde for reglerne for venteliste og haveafståelse. Ventelisten fremgår af Roskilde 
Haveselskabs hjemmeside uden navn på de oplistede.  

 
5. Budget og haveleje for året 2018 (havelejen er kr. 2.250,- for 2018) 

Havelejen blev fastsat til kr. 2.250,- for 2018, en stigning på kr. 50,- i forhold til sidste år, sådan 
som det blev annonceret ved årsmødet i 2017. Et par stykker valgte at betale kontant inden 
mødet. De øvrige kan overføre beløbet til Bregnevangs konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 
5396 konto nr. 0524749 senest den 1. maj 2018.  
Allan forklarede, at udgiften til vand og renovation varierer, og derfor ikke kan budgetteres helt  
præcist.  
Bregnevangs kontaktperson og personen, der bortskaffer haveaffald, honoreres med kr. 2.000,-. 
Beløbet er i år sat op til kr. 2.250,- svarende til havelejen.  
Ved indkøb af perlegrus sendes faktura til Allan, som betaler. 
 

6. Valg af kontaktperson 
Karina Thyrgaard fra have 10 blev foreslået og genvalgt til alles tilfredshed.  
 

7. Affald og dagrenovation 2018 
Pkt. bortfaldt, da det allerede var belyst tilstrækkeligt under pkt. 3. 
 

8. Fællesarbejdsdage 2018 samt fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse. 
Karina forslog at fastholde udvidelsen 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,- som maksimum.  
Der var ikke stemning for at udvide antallet af dage eller forhøje bøden.  
Karina giver kredskassereren besked om udeblivelser, så han kan opkræve. 

 
Fællesarbejdsdagene i 2018 blev fastsat til: 
 

 mandag den 14. maj 

 tirsdag den 19. juni 

 onsdag den 15. august 

 onsdag den 12. september 
 

http://reg.nr/
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Det blev aftalt at Karina tager en snak med Daniel vedr. afhentning og bortskaffelse af 
hækafklip/haveaffald. 
Den sidste fællesarbejdsdag 12. september er der smørrebrød og lagkage, som sædvanlig hos den, 
der har vundet haveudtagningen. Denne dag overrækkes også præmien for den udtagne have. 

 
9. Åbning og lukning af vandet 

Der var usikkerhed om datoen for åbning for vandet. Kirsten forklarede, at det afhænger af vejret, 
og at der først blev åbnet i weekenden 7.-8. april, fordi det var frostfrit før. Normalt bliver der 
åbnet for vandet omkring 1. april og lukket omkring 1. oktober, men kan altså variere afhængig af 
nattefrosten. 
Kristian og Karina aftalte at hjælpe hinanden med lukning for vandet omkring 1. oktober 2018. 
 

10. Dato for næste årsmøde 
Datoen blev fastsat til onsdag den 10. april 2019 kl. 18.30 på Håndværkeren med ny menu. 
 

11. Eventuelt 
Det blev aftalt at afholde møde om perlegrus den 14. maj 2018 efter arbejdet på første fælles 
arbejdsdag. 
Referenten lovede at sende telefonlisten med referatet. 
Der er haveudtagning i juli måned v/ Roskilde Haveselskabs forretningsudvalg. 

 
 

Selina takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 21.27. 
 

 
Referent Anne Marie Thomsen 
 

 


