
Bestyrelsesberetning for 2007 
 
Det har ikke bare været et omtumlet år, hvor en bestyrelse med en overvægt at nye 
ansigter skulle finde sit fodfæste – det har også været et år præget af flere dødsfald. 
To af dem har ramt bestyrelsen særlig hårdt. Først mistede vi vores næstformand 
Felix og dagen efter vores revisor Steen. De ydede begge to en stor indsats for 
foreningen og derfor oplevedes det også som et stort tab da de forsvandt meget 
pludseligt. Men vi husker dem for mere end deres arbejde for foreningen. Vi husker 
dem også som nogle af dem, der ofte bidrog med en hjælpende hånd og en glad og 
positiv indstilling til omgivelserne – en indstilling vi ikke kan få for meget af i en lille 
forening som vores.  
 
Når vi ser tilbage på året der gik, har det på mange måder handlet om at klare 
skærene og komme igennem de mange praktiske opgaver, der skal varetages i en 
kolonihaveforening. Vi har været tilgængelige i de to ugentlige kontakt-tider til 
bestyrelsen, vi har organiseret og været tilstede ved fællesarbejdet, vi har formidlet 
18 vurderinger og 13 hussalg med diverse møder og papirarbejde. Hertil kommer så 
alt det løse – godkendelse af byggeplaner, oplysning om foreningsregler, forhandling 
af skraldecontainere, behandling af klagesager, men også at høste og følge op på 
gode ideer fra foreningens medlemmer. 
 
Bl.a. efterlyste flere medlemmer en storskraldsordning. Foreningen har tidligere haft 
dårlige erfaringer med storskraldsordninger, men vi valgte alligevel at prøve det af 
igen. Heldigvis! For det har vist sig, at alle medlemmer generelt har været fantastisk 
gode til at bruge storskraldsordningen efter hensigten og at foreningsmedlemmer 
frivilligt har stillet op og hjulpet med at vejlede om sorteringen af affaldet. Tak for det! 
Også afhentningerne af grabaffald som supplement til haveaffald har været en 
succes. Inspireret at de oplevelser, har vi lagt en del arbejde i at undersøge 
mulighederne for at oprette en containergård, så medlemmerne på sigt lettere kan 
komme af med det affald, der ikke er husholdningsaffald. 
 
Men vi kom fra alle dem, der stiller op med en hjælpende hånd – og her er der 
mange andre der også fortjener en tak. Nogle for at yde en ekstra indsats med at 
rejse og stryge flaget, vores festudvalg, de der holder toiletterne rene året rundt, 
andre for at stille op til reparation af græs-slåmaskinen og dermed spare foreningen 
for store udgifter. Ja, generelt vil vi gerne sige tak til alle for at gøre HF Brandhøj til et 
dejligt sted at være, hvad enten det er gennem den store synlige indsats eller den 
daglige hyggesnak over hækken. 
 
Og snak over hækken har nok været nødvendig i år, hvis man har villet være mere 
end opdateret på foreningens ve og vel. De vigtigste begivenheder har vi informeret 
om på opslag i udhængsskabene, men vi har desværre ikke kunnet finde ressourcer 
til at opretholde foreningens nyhedsbrev ”Brandsprøjten”. Et foreningsmedlem har 
budt sig til som tovholder på bladet og skulle andre være interesseret i at yde en 
indsats, vil vi meget gerne formidle kontakten videre.  
 
Det samme gælder for de af jer, der har lyst til at arbejde på at oprette en legeplads, 
hvor foreningens børn kan få øje på hinanden. Det er der virkelig brug for! Vi har i år 
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haft en prøveordning, hvor festudvalget har arrangeret legedage for børn i det 
tidsrum, hvor der ikke må benyttes maskiner. I den forbindelse har bestyrelsen givet 
tilladelse til at festudvalget søgte bevilling til at kunne sælge kaffe, øl og vand mens 
aktiviteten foregik. Erfaringen er, at der er interesse for aktiviteten, men at det vil 
være hensigtsmæssigt at begrænse salget til kun at gælde kaffe og sodavand. 
 
Og apropos vand, så har vi haft et år, hvor foreningens vandforbrug endnu engang er 
steget voldsomt.  Det er svært at vide, om det øgede vandforbrug skyldes lækkede 
vandrør, dryppende vandhaner eller måske vi bare kommer til at bruge mere vand, 
når det er på foreningens regning? P.t. koster det i hvert fald hver have små 700 kr. 
om året – altså det der svarer til en måneds haveleje for kolonihaveejere – eller til to 
måneder, hvis man har en mini-have. Vi har undersøgt prisen på at få opsat 
vandmålere i de enkelte haver. Hermed ville vi nemlig kunne se, om der var læk i 
rørene og det ville også åbne mulighed for, at medlemmerne på sigt kunne betalte for 
sit eget forbrug. Det har desværre vist sig at koste flere hundrede tusinde kroner at få 
opsat - med mindre det gøres i forbindelse med en kloakering. En kloakering ligger 
lidt længere ude i fremtiden, så der er i øjeblikket ikke så meget andet at gøre end at 
vi alle sammen prøver at spare lidt på vandet. 
 
I år er der et lille overskud i regnskabet. Vi har derfor investeret i en stamper, så 
foreningen fremover har mulighed for selv at reparere mindre skader i vejen. Vi har 
med andre ord gjort klar til at foreningen det næste år kan køre derudaf! 
 
Tak for året der gik! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


