
Beretning for 2009 
 
2009 har været et år, hvor H/F Brandhøj virkelig har blomstret. 
 
Et nyt foreningshus og legeplads er skudt op som et naturligt samlingspunkt 
for alle os haveelskere. Og der er rigtig mange mennesker der har en aktie i 
at det har kunnet lykkedes – helt fra at finde gode billige muligheder, til at 
donere fliser, lave skilte, få gravet og stabiliseret huset, og gået til hånde så 
det nu ikke varer længere før huset er fuldt funktionsdygtigt med 
toiletfaciliteter og det hele.  
 
Der er kommet nye udhængsskabe og det tidligere foreningshus har fået sit 
livs fineste flyvetur til nordenden af foreningen, hvor det har fundet sin 
berettigelse som skur, der giver ly og beskyttelse til vores græsslåmaskine.  
 
Vores nye legeplads, som børnene døbte Bavianland, har været et hit for 
rigtig mange børn sommeren igennem, og så snart sæsonen starter og 
frosten er gået af jorden bliver det første projekt at få etableret en høj med 
rutchebane, så også de helt små kan tumle på pladsen. I samme omgang vil 
der også blive etableret et lille beskyttelseshegn ud mod vejen, sådan at vi 
voksne er beskyttet mod børn, der bevæger sig i et tempo, som vi er blevet 
for gamle til at følge med i. 
 
Foreningen er også blomstret i sydenden, hvor nogle flittige mennesker har 
fået givet pavillonen tag på, så den nu står parat til at blive testet og få lagt 
dansegulv inden foreningens 25 års jubilæumsfest næste år. Datoen for 
jubilæet er allerede fastlagt til d. 24. juli 2011. Ligger du inde med billeder 
eller gode historier om foreningens liv gennem et kvart århundrede, vil vi 
meget gerne vide det, så vi kan begynde at samle materialer sammen og 
gøre det lettere for de mennesker, der vil involvere sig i planlægningen af 
jubilæet fx som en del af deres fællesarbejde.  
 
Foreningen har også blomstret på vores hjemmeside, hvor ”Velkommen til 
Brandhøj” er blevet opdateret og kan læses eller downloades, hvis man selv 
eller ens nabo skulle have glemt nogle af de få regler, vi har for sikre at alle 
kan trives her og foreningen bliver ved med at være et smukt sted at være.  
 
Mange smukke haver har en kompost eller mødding gemt lidt af vejen så den 
ikke generer – og det kan godt være at det sådan en ide, der har inspireret 
flere medlemmer til at forsøge sig med at opbygge en mødding lige uden for 
nordenden af foreningen? Der er i hvert fald her gennem vintermånederne 



flittigt blevet stablet skraldesække og affald op omkring spejdernes container, 
og mange har sikkert troet at det var en offentlig container, men det er det 
ikke – og det går selvfølgelig ikke at vi smider vores affald ind til vores nabo. I 
vintersæsonen skal affaldet med helt hjem til der, hvor vi har vores faste 
adresse. 
 
En anden misforståelse vi gerne vil gøre op med i foreningen er ideen om at 
foreningen skal vandes for at gro. Vi behøver ikke at bruge vand på 
oversvømmelser, men igen i år er der desværre tilfælde hvor haveejere ikke 
har lukket for vandet og rørene er sprængt med et unødvendigt spild af vand 
og penge til følge. Vi har løbende holdt øje med foreningens brønde og 
vandforbrug og fandt heldigvis hurtigt ud af det, da en hovedhane var 
ødelagt. Men med den stærke frost der har været i år er det ekstra vigtigt at vi 
alle sammen er opmærksomme på muligheden for at vores vandrør kan være 
beskadiget. Hvis ulykken er ude, må I meget gerne fortælle det til bestyrelsen 
med det samme, så skaden kan blive stoppet. I det hele taget vil vi gerne vide 
det, hvis der er noget I går og undrer jer over eller har en god ide til. Det kan 
vise sig guld værd. 
 
Fx var der et medlem der undrede sig over, at der i forbindelse med 
kloakeringsundersøgelserne blev talt om pumper til at få vandet væk fra de 
lavtliggende haver. Han havde kendskab til en brønd som et evt. kloaknet i 
foreningen ville kunne tilkobles og ved at gå til os med sin bekymring er der 
nu foreslået en løsning, der vil være både bedre og billigere end de planer, 
der ellers var kalkuleret med. 
 
Sådan en situation er et eksempel på hvor godt det er, når vi som 
medlemmer af den samme forening samarbejder så det kommer os alle til 
gode. Og vi vil gerne opfordre til at I fortsætter med at komme med undren og 
ideer til den bestyrelse, der bliver valgt i dag og som skal arbejde videre efter 
generalforsamlingen. Som bestyrelse er man jo bare en samling almindelige 
mennesker, der har tilbudt at tage en ekstra tørn, og vi ved ikke alt, men tror 
på at vi i fællesskab kan nå rigtig langt, når vi dyrker det gode samarbejde. 
 
Det forgangne år har vi brugt meget af vores tid til at opbygge et godt 
samarbejde med Høje Taastrup Kommune, hvor vi er i dialog om bl.a. 
husarealer og overnatningsmulighed for mini-haverne. Kommunen ønsker i 
den forbindelse at få opdateret sine tegninger fra foreningen, sådan at hver 
have har angivet målene på bygninger på haveloden og bygningernes 
placering på grunden. Derfor skal alle haveejere sikre sig at bestyrelsen 
ligger inde med en sådan tegning inden 1. maj i år. I er meget velkommen til 



at kigge forbi i bestyrelsens træffetid og tjekke om der ligger en opdateret 
tegning i bestyrelsens arkiver. Hvis tegningen ikke er afleveret til os senest 1. 
maj vil kommunen overtage kontakten og det vil blive et mellemværende 
mellem det enkelte havelod og kommunen. 
 
Vi vil i den forbindelse understrege, at det er meget, meget vigtigt at I er 
opmærksomme på at kommunen, hvis den finder ulovligheder, i yderste 
konsekvens kan lukke hele foreningen! Det står rimelig klart for både os og 
kommunen, hvad der er af krav i forhold til vores brug af området, og vi 
hjælper gerne med vejledning, hvis der er noget I er i tvivl om. Der er kun et 
enkelt sted har vi og kommunen ikke har kunnet nå til enighed, nemlig om 
fortolkningen af begrebet ”lysmål”, som står i deklarationen og derfor har 
konsekvenser for hvordan vi må bygge, men denne sag venter nu på 
afgørelse i naturklagenævnet. 
 
Pt. arbejder vi bare videre med kommunen ift. at få klarhed over, hvornår det 
bliver pålagt os at kloakere. Så snart vi ved det kan kloakeringsarbejdet 
komme i udbud, så vi kan få en pris. Når vi kender den bliver hele 
spørgsmålet om kloakering og finansieringsforslag taget op på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor vi så kan beslutte om projektet skal 
sættes endeligt i søen eller ej. 
 
Indtil da vil vi glæde os til at gå foråret i møde og forhåbentlig se jer alle med 
eller uden børn og børnebørn til standerhejsning d. 1. april. 
 
Tak for i år! 
 
Bestyrelsen 


