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Nyhedsbrev december 2022 

 

Vinteren er her. Vi har nattefrost og den første sne. I sidste weekend blev der lukket 
for vandet, og vi åbner igen, når vi er sikre på, at hr. frost har forladt os. 
Vi kan se, at åbne vandhaner i november har betydet, at flere medlemmer har været 
i haven i november. Det er jo herligt, at vi på denne måde kan forlænge sæsonen 
lidt. 
  
Opsigelse af lejemål/afgivelse af en havelod. 
Hvis du ikke vil komme til at betale kontingent for 2023, skal du opsige dit 
lejemål senest 31. december. Vi vil gerne opfordre dig til tage en grundig snak med 
dig selv, om du har den nødvendige tid og kræfter til at dyrke en nyttehave. Hvis du i 
en periode er presset, har du mulighed for at komme på ventelisten og få en 
havelod, når overskuddet er lidt større. 
 
Tilmelding til betalingsservice. 
I slutningen af januar 2023 får du tilsendt opkrævning på ½ kontingent, evt, et helt 
kontingent, hvis du har bedt om det. Betalingsfristen er 2. feb. Vi vil bede dig om at 
blive tilmeldt Betalingsservice. Det er lettere for dig og meget lettere for vores 
kasserer, som skal bruge urimelig megen tid på individuelle opkrævninger. 
 
Fældning af træer 
På vores generalforsamling i marts, blev det vedtaget at fælde 5 træer, som primært 
ødelægger vores huse eller giver så megen skygge, at det er næsten umuligt at 
dyrke noget i nærheden af dem. 
Træfælderen starter den 19. december og skærer stammerne op i stykker på 30 cm. 
som medlemmerne kan afhente i haven fra tirsdag den 20. dec. efter først til mølle-
princippet. Bestyrelsen tager nogle stykker fra til brænde til bålpladsen. 
 
Antal havelodder pr. medlem. 
Foreningen besluttede indtil for 5 år siden antallet af havelodder pr. medlem. Men for 
5 år siden fik vi besked fra Københavns Kommune via Kolonihaveforbundet, at hvert 
medlem på sigt kun måtte have 1 havelod, når der var en lang venteliste. 
Københavns Kommune har nu via Kolonihaveforbundet meddelt os, at vi nu igen 
selv må bestemme antallet af havelodder pr. medlem. 
 
Bestyrelsen behandlede på sit møde 8. dec. meddelelsen fra Københavns 
Kommune og besluttede at fortsætte den frivillige afgivelsen af havelod, så vi på sigt 
alle har 1 havelod. Vores begrundelse er, at der er enorm interesse for at få en 
nyttehave, og i den situation synes vi ikke det er rimeligt, at medlemmer kan have 
flere havelodder. 
 
Generalforsamling 2023. 
Generalforsamlingen i 2023 bliver torsdag den 16. marts. Forslag til 
generalforsamlingen skal sendes til formand@nf-sundvaenget.dk senest den 31. 
januar 2023. 

mailto:formand@nf-sundvaenget.dk


 

2 
 

 
På bestyrelsens møde den 8. dec. diskuterede vi, hvilke forslag vi kommer med. 
 
Vi har igen kigget på bagarealet og har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger 
på højbedene. Dels fra de 4 medlemmer, som har lejekontrakt på højbedene dels fra 
andre medlemmer. Da vi stadig har et areal, som vi ikke får passet godt nok, foreslår 
vi, at vi på dette areal bygger 2 højbede evt. sammen med vores ukrainske naboer. 
Desuden at der kan placeres et drivhus/polytunnel på arealet, hvor der indtil dette 
forår stod en polytunnel, eller evt. et ekstra højbed. 
 
Vi har også kigget på vores havelodder, hvor vi kan se, at flere og flere medlemmer 
indretter opholdsområde på havelodder. Vores havelodder er til dyrkning af 
grøntsager, og der er masser af områder til ophold. Derfor ønsker vi at ændre 
haveordenen, så man kun kan indrette 1,20 meter x 1,20 meter til ophold og uden 
stakit rundt om opholdsarealet. 
 
Og så har vi kigget på vores budget. Og det er faktisk muligt at få restaureret 
fælleshus H, bygge et nyt medlemshus, hvor vi tidligere havde krydderurtebedet og 
bygge højbede/drivhus ved bagindgangen. Men så er pengene også brugt. Vi har 
flere fondsansøgninger i gang til restaurering af fælleshus H og bagarealet, og vi har 
allerede modtaget 20.000 kr. fra Veluxfonden til restaurering af fælleshus H. Vi håber 
vi får lidt flere fondsmidler, så vi stadig har lidt på kistebunden, når sæson 2023 er 
afsluttet. 
 
Og så foreslår vi en lille kontingentstigning for de medlemmer som har flere 
havelodder. I dag betaler medlemmer med flere havelodder kun 1000 kr. pr. ekstra 
havelod pr. år. 
Vi foreslår samme pris for alle havelodder. Kontingentet for 1 havelod er i dag 2.200 
kr. årligt. 
  
Hvad sker der i vores nærområde? 
Der sker rigtig meget omkring vores dejlige nyttehave. Hvis du vil følge med i, hvad 
der sker, kan du abonnere på Amager Øst Lokaludvalgs nyhedsbrev. Tilmelding på 
nedenstående link. 
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk 
Der sker også meget i vores nyttehave, og hvis du ikke allerede er tilmeldt vores 
lukkede Facebook-gruppe, NF Sundvænget, vil vi anbefale dig at blive medlem. Der 
er mange informationer, som kun blive meddelt via denne gruppe. 
  
Afslutning 
VI ønsker dig en rigtig glædelig jul og Godt nytår og tak for 2022. Vi glæder os til at 
se dig til generalforsamlingen den 16. marts og til sæson 2023. 
  

 
Vibeke og bestyrelsen 
N/F Sundvænget 
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