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Nyhedsbrev februar/marts 2021 

 

Kære medlem 

Generalforsamling 2021 

Vi tror ikke, corona- forsamlingsforbuddet bliver hævet fra 5 til 170 til den 11. marts, så 

derfor udsættes generalforsamlingen til 

Søndag den 25. april kl. 14.00 i haven 

I bestyrelsen var vi næsten klar med materialet til den planlagte generalforsamling den 11. 

marts, og vi kan se, at kassen er ved at være tom. De seneste år har vi brugt mere end vi har 

fået i indtægt og derfor tæret på vores formue.  Specielt blev hegnet i 2020 meget dyrere, 

end forventet, da Ishøj Hegn skulle støbe omkring stolperne. Vandforbruget, kontingent til 

Kolonihaveforbundet, lejen til Københavns Kommune m.v. er også blevet dyrere de seneste 

år. Vi vil jo rigtig gerne iværksætte restaureringen af Noahs Ark her i 2021, men det betyder 

en mindre kontingentstigning. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. pr. 

havelod i 2021 og yderligere 300 kr. pr. havelod i 2022.  Med denne kontingentstigning, vil vi 

også have råd til at restaurere det sidste fælleshus, erstatte den sidste del af hegnet og få 

udskiftet de medlemshuse, som er ved at falde sammen. Haven er ligesom flere af os 

kommet i reparationsalderen, og det ved vi kan blive en dyr omgang. Vi håber, 

medlemmerne vil være med til denne kontingentstigning, som vi fremlægger 

på generalforsamlingen den 25. april. 

 

Fællesarbejde 

Forårets fællesarbejde afholdes weekenden den 29.- 30. maj. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen Vi behøver rigtig mange hænder de to dage til alle forårets projekter, herunder 

forhåbentligt en nænsom nedrivning af yderpladerne, taget og gulvet i Noahs Ark. 

 

Åbne haven 

Vi åbner haven søndag den 28. marts kl. 14. Vi mødes ved det store fælleshus med 

medbragt kaffe/the og kage og ønsker hinanden velkommen til en ny sæson. Samtidig åbner 

vi for vandet og finder affaldscontainerne frem. 

 

Lovliggørelse af kolonihaver i København 

Med jævne mellemrum får bestyrelsen tilsendt nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet om 

bl.a. lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune. Men det kom jo ikke os ved, for vi 

gør jo ikke noget ulovligt. Troede vi. Nu viser det sig, at vores leje til Københavns Kommune 

er fastsat efter, at vore havelodder er under 60 kvadratmeter. For nogle år siden, fik vi 
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dispensation til at 35 medlemmer måtte have dobbelt havelod eller 2 havelodder = 110 

kvadratmeter, men denne dispensation vil Københavns Kommune ikke længere acceptere, 

når der samtidig er mange personer på ventelisten.  Vi har dog fået tilladelse til at afvikle de 

nuværende 35 dobbeltlodder ved ”naturlig afgang”. 

Det betyder at der på sigt kommer 35 nye medlemmer i haven. Her til sommer mangler vi 

medlemshus til 11 nye medlemmer. Der er ikke ledige pladser i vores medlemshuse, hvis 2 

medlemmer deles om et medlemshus. 

Vi vil derfor opfordre medlemmerne til at snakke sammen i medlemshusene, og overveje, 

om det ikke er muligt, at I kan være 3 medlemmer om et medlemshus. I mange 

medlemshuse, er der allerede 3 medlemmer og det fungerer godt, så måske kan det også gå 

hos jer. Hvis I kan være 3 i et medlemshus, må I gerne sende en mail til formand@nf-

sundvaenget.dk. 

 Hvis der ikke bliver pladser i de eksisterende medlemshuse til nye medlemmer, har de nye 

medlemmer mulighed for at opbevare deres redskaber i ”Noahs Ark ”og fælleshus E indtil 

der kommer ledige medlemshuse. 

 

Ventelisten 

Ventelisten åbner mandag den 1. marts kl. 7.00 (og ikke kl. 8, som vi skrev i sidste 

Nyhedsbrev). Der er ca 20 ledige pladser på ventelisten. Interesserede skal sende en mail 

til formand@nf-sundvaenget.dk med navn og adresse, og de skal have bopæl i Københavns 

Kommune eller kommuner, som støder op til Københavns Kommune. 

 

Vi glæder os til at se jer den 28. marts til åbning af haven og til en forhåbentlig dejlig 

havesæson 

Hilsen 

Vibeke og bestyrelsen 
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