
  ROSKILDE HAVESELSKAB  
KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS 

  Referat består af 2 sider 

CVR nr. 34400512  Udsendt pr. mail den 21. april 2022 

 

MØDEREFERAT 
 
Mødets art:  Mødested: Tidspunkt: 
Årsmøde Hf. Bregnevang  Håndværkeren  20-04-2022 kl. 17.00 – 19.00 

 
 
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 På valg  
 
Repræsentation fra Bregnevang: 13 medlemmer fra Bregnevang. 10 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: Beretning vedlagt. Endvidere er opdateret telefonliste vedlagt. Endvidere  
blev det oplyst, at ved salg koster det kr. 1.000,- for at få udfærdiget dokumenter. 

 
3. Aktuelt i Bregnevang 

Intet under dette punkt.  
 

4. Regnskab for året 2021 
Allan redegjorde for regnskabet, der var udsendt separat i forbindelse med indkaldelsen. 
Bregnevang havde et underskud på kr. 14.700,- ved udgangen af 2021, hvilket primært skyldes at 
foreningen fik ny stophanen i 2021, pris kr. 22.760,-. 
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5. Budget og haveleje for året 2022 (havelejen er kr. 2.250,- for 2022) 
Havelejen er blevet betalt af alle. Allan oplyste at vi desværre ikke har været i stand til at få en 
pris for renovation i 2022. Emnet om frostfri hane i vinterhalvår, blev taget op, og man aftalte at 
det taget op på mødet i 2023.  
 

6. Valg af kontaktperson 
Lars Kofod i have 11 påtager sig opgaven frem til næste årsmøde i 2023. 

 
7. Affald og dagrenovation 2022 

Blev gennemgået af Allan under budget. 
 

8. Fællesarbejdsdage 2022 samt fastsættelse af gebyr for manglende deltagelse. 
Som sædvanlig 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 2022 blev fastsat til: 
 
 mandag den 2. maj 
 tirsdag den 21. juni 
 onsdag den 17. august 
 torsdag den 22. september 
 
Den sidste fællesarbejdsdag 22. september er der smørrebrød eller lagkage, som sædvanlig hos 
den, der har vundet haveudtagningen. Denne dag overrækkes også præmien for den udtagne 
have. Allan deltager, da de øvrige er på kongres. 
 
FU udtager en have til præmiering den 14. juli kl. 17.00 
 

9. Åbning og lukning af vandet 
Der blev åbnet. Der lukkes for vandet efter vejret slut oktober. 

 
10. Dato for næste årsmøde 

Datoen blev fastsat til torsdag den 20. april 2023 kl. 17.00, med mad kl. 17.30 på Håndværkeren 
med en hovedret og kaffe og evt. kage. Andet sted kan vælges, men det følger når vi når så langt. 

  
11. Eventuelt 

Gennemgang at hækklipning samt plantning af jordbær langs hække. Dette aftaler Bregnevang 
selv på fællesdage. Parkeringsforhold ved indgangen, FU tager kontakt til kommunen ang. dette 
for evt. at få skiltning.  

 
Selina takkede for mødet og afsluttede mødet kl. 19.00. 
 

 


