
Bestyrelsesberetning for året 2008 
 
 
Det forgangne år har på mange måder været et lærerigt år. 
 
Da sæsonen blev skudt i gang med den sædvanlige ceremoni forestillede vi os et roligt år, 
hvor vi - med hjælp fra foreningens medlemmer - kunne arbejde videre med planerne om 
at etablere en legeplads og en containergård. Der var endda tegn på at foreningsbladet 
kunne komme op at køre igen! 
 
Men sådan skulle det ikke gå. I stedet har vi haft et hektisk år, hvor vi har haft en del 
kontakt med kommunen, hvor vi og den nye konsulent på området har skullet lære 
hinanden at kende.  
Den første udfordring var at nå til enighed om hvad det helt præcist vil sige, når der i vores 
deklaration står at ”Overdækkede terrasser skal være i fuldt lysmål i mindst den ene side, 
da terrassen ellers indgår i det bebyggede areal. Den del af den overdækkede terrasse, 
der er over 15 m2 medregnes ligeledes i det bebyggede areal”.  
Kommunen havde fået en henvendelse om ulovligt byggeri og mente at ”fuldt lysmål” 
betød at udestuen skulle have en åben side.  
Beredt med byggeriets håndbog, hvori ”fuldt lysmål” betyder ”et vindue fra karm, til karm” 
gik vi til modværge. Vi vil ikke trætte jer med detaljer om slagets gang, men blot fortælle at 
kommunen siden hen har inspiceret foreningen og ikke har fundet anledning til yderligere 
kommentarer til sagen. 
 
Gennem vores samarbejde med kommunen blev vi bekendt med, at kommunen har 
igangsat undersøgelser for at finde ud af, om de skal påbyde bl.a. H/F Brandhøj at få 
kloakeret ligesom man har gjort det i fx Ballerup. Vi besluttede at tage tyren ved hornene 
og fik indhentet tilbud på kloakering i H/F Brandhøj, samtidig med at vi gik i gang med at 
undersøge forskellige finansieringsmuligheder. Vi har fået et rigtig godt tilbud og med stor 
sandsynlighed vil det være muligt at opnå en finansieringsform, så projektet kan 
gennemføres uden væsentlig forøgelse af havelejen. Men det er alt sammen noget I kan 
høre mere om, når vi får de endelig tal på bordet og en evt. ekstraordinær 
generalforsamling skal beslutte, om det er noget vi skal gennemføre eller ej. 
 
Det var lidt om de store nye udfordringer, vi i bestyrelsen har taget os af.  
Tilbage står nu kun de små. I år har storskraldet været sorteret næsten rigtigt.  
Vi mangler kun at forstå at rockwool, mursten, mørtel, beton og andre byggematerialer 
ikke hører til i storskraldsordningen. Der findes ingen anden måde at komme af med det 
end at transportere det selv, ringe til VEGA og få det afhentet - eller bede om hjælp fra en 
venlig sjæl i Brandhøj.  
 
Og venlige sjæle er der masser af!  
Man kender dem let på at de giver en hånd med fx ved sortering af storskraldet.  
Det er også dem, der rykker ud, når de ser noget bekymrende – som fx oversvømmelser. 
Ja, der var engang hvor oversvømmelser I H/F Brandhøj kun skyldtes kraftige regnfald, 
men i år har vi klaret selv at lave oversvømmelser.  



Nogle steder har rørene været sprunget fordi haveejeren ikke har lukket for stophanen. 
Andre haveejere har valgt at lade vandet løbe, måske i glemsomhed – måske for at rørene 
ikke skulle springes af frosten.  
Under alle omstændigheder er masser af vand (eller måske vi skal sige foreningspenge?) 
fosset ud – og uanset grunden, er det rigtig heldigt at ansvarsfulde medlemmer har 
reageret hurtigt og fået stoppet ulykken.  
 
Men der er endnu flere venlige og hjælpsomme sjæle at få øje på. Der er igen i år folk der 
har taget et ordentligt slæb med at holde toiletterne rene året rundt. Andre har givet en 
hånd med, da de tilfældigvis kom forbi, da hullerne i vejen blev fyldt op.  
 
De mennesker der griber lejligheden til lige at give en stor som lille hånd med, så vi får i 
fællesskab får tingene gjort – det er de mennesker, der bidrager særligt til at skabe en god 
haveforening. 
 
Det betyder ikke, at alle skal gøre det samme. Her skal også være plads til at være 
forskellige. Nogen af os er rigtig gode til at pleje og passe vores haver, så Ledreborg 
slotspark nogen gange må se misundeligt til. Andre af os er rigtig gode til at holde 
naturlige haver (måske nogen gange lidt for gode) – og sådan er vi så forskellige.  
Vi er gamle, unge, børn, familier og enlige - og vi kunne sikkert finde mange flere 
yderligheder. Nogen elsker festpladsens begivenheder, andre er mere til det sociale i 
mindre selskaber over en impulsiv kop ”hvad vi lige har i huset” - og så er der også nogen, 
der helst bare vil passe sig selv. Det skal der være plads til! Og det er der også, så længe 
vi alle sammen husker, at uanset hvem vi er, og uanset hvordan vi lever vores liv i 
Brandhøj, så har vi et fælles ansvar for at overholde de forholdsvis få regler vi har, og 
sørge for at Haveforeningen Brandhøj fungerer og trives. 
 
Der er mange ting vi drømmer om – legeplads, containergård, fælleshus og der er sikkert 
mange andre og gode ideer – og ved fælles hjælp skal vi nok nå det hen ad vejen. Vi 
glæder os i hvert fald til at tage hul på et nyt år sammen med jer. 
 
 
Bestyrelsen 


