
  ROSKILDE HAVESELSKAB  
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  Referat består af 3 sider 

CVR nr. 34400512  Udsendt pr. mail den 11. april 2019 

 

MØDEREFERAT 
 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  10-04-2019 kl. 18.00 – 21.30 

 
 
Deltagere: FU (forretningsudvalget i Roskilde Haveselskab) 
 
FU/Bregnevang  Navn    
Kredsformand Selina K. Ullergaard   
Kredskasserer Allan Carlson  
Næstformand  Poul Erik Olsen 
Kredssekretær Allan Carlson (referent)  
Bregnevang kontakt Karina Thyrgaard  
 
Repræsentation fra Bregnevang: 15 medlemmer fra Bregnevang. 11 haver ud af 11 var repræsenteret. 
 

1. Velkomst v/ Formand for Roskilde Haveselskab Selina K. Ullergaard. 
Selina bød velkommen og takkede for fremmødet og ønskede alle en god og hyggelig aften. 
 
 
DAGSORDEN:  
 

2. Meddelelser fra kreds og forretningsudvalg 
Selina orienterede om:  

 
KRM 2019 
Vel overstået kredsrepræsentantskabsmøde i marts. 
 
Kolonihaveforbundet 
Kontingent er hævet med kr. 50,- pr. medlem i 2019 
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Roskilde Kredsbestyrelse 
Der afholdes normalt 5 møder pr. år, dette er ændret til 3 kredsmøder og 2 temadage. Første 
temadag afholdes i maj og omhandler konflikthåndtering. Hf. Hvilen fik dispensation til at sælge ud 
af kommunen, sidste år solgte man 20 haver, heraf 2-3 haver til nabokommunen som er 
Hedehusene. 

 
Kolonihaveforbundet 
Er startet på Facebook med gruppe, hvor man orienterer om relevante sager til foreninger og 
deres medlemmer. Der er meget fokus på regeringsforslaget om varige kolonihaver. 
 

3. Aktuelt i Bregnevang 
Karina oplyste at hun gennem længere tid har talt med Johnny fra Sygehuset, og at hans svar var – 
”Hækken vælter ikke”.  
a) Baghække fra parcelhuse, hvem klipper dem – svaret må findes i Hegnsloven. Karina 

undersøger dette. 
b) Job der udløser betalingsfrihed/delvis betalingsfrihed. Allan oplyste at der kun er frihed for 

kontaktperson samt for person der kører med hækaffald, og at der ikke umiddelbart er penge 
til andet, medmindre havelejen stiger. Spørgsmålet vedrører gasbrænding af ukrudt. Man 
luger i 2019 og tager det op igen i 2020. 

c) Daniel har foreslået at investere i en isoleret vandpost/hane. Selina kunne oplyse at man i 
Roars Gave, lige har betalt kr. 12.000,- for samme. Der var ikke umiddelbart stemning for 
dette, men tages op senere. Der skal også være mulighed for at tilslutte strøm til el-tracering 
af hanen. 

d) Jytte havde punkt med dårlige veje efter megen regn. Det er foreningen selv der skal fylde op 
med lergrus, som det gøres i andre foreninger. På første arbejdsdag aftaler man om man skal 
hente et læs grus på trailer og så lappe vejen. 

e) Punktet udgik af Jytte og Daniel allerede har aftalt dette. 
 

4. Regnskab for året 2018 
Allan redegjorde for regnskabet, der var udsendt separat i forbindelse med indkaldelsen. 
Bregnevang havde et overskud på kr. 3.524,- ved udgangen af 2018, hvilket primært skyldes at 
foreningen fik penge tilbage for vandregnskab fra 2017. 

 
5. Budget og haveleje for året 2019 (havelejen er kr. 2.250,- for 2019) 

Havelejen blev fastsat til kr. 2.250,- for 2019, som er samme som i 2017. 3 haver 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 2019.  
Bregnevangs kontaktperson og personen, der bortskaffer haveaffald, honoreres med kr. 2.250,-.  
 

6. Valg af kontaktperson 
Rikke og Brian i have 1 påtager sig opgaven frem til næste årsmøde i 2020. 
 

7. Affald og dagrenovation 2019 
Er som i 2017, dog er renovationen en smule billigere grundet mindre genbrugsgebyr i 2019. 
 



3 

 

CVR nr. 34400512  Udsendt pr. mail den 11. april 2019 

  

8. Fællesarbejdsdage 2019 samt fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse. 
Som sidste år er det 4 dage om året. Man 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.  
Kontaktperson giver kredskassereren besked om udeblivelser, så han kan opkræve. 

 
Fællesarbejdsdagene i 2019 blev fastsat til: 
 
 mandag den 6. maj 
 tirsdag den 18. juni 
 onsdag den 7. august 
 torsdag den 12. september 
 
Den sidste fællesarbejdsdag 12. september er der smørrebrød eller lagkage, som sædvanlig hos 
den, der har vundet haveudtagningen. Denne dag overrækkes også præmien for den udtagne 
have. 
 
Daniel have 2 genvalgt til at køre hækaffald i 2019 
 
Trailer stilles i perioden 14. – 23. juni 
Trailer stilles i perioden 7. – 15. september. 
 

9. Åbning og lukning af vandet 
Der blev åbnet i weekenden. Der lukkes for vandet efter vejret. 
 

10. Dato for næste årsmøde 
Datoen blev fastsat til onsdag den 15. april 2020 kl. 17.00, med mad kl. 17.30 på Håndværkeren 
med en hovedret og kaffe og evt. kage. 
 

11. Eventuelt 
Der er haveudtagning i juli måned v/ Roskilde Haveselskabs forretningsudvalg. 

 
 

Selina takkede for mødet og afsluttede mødet kl. 21.30. 
 

 
Referent Allan Carlson 
 

 


