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Så er endnu en sæson afsluttet. 

 

Det har været et lidt tumultarisk år for vores haveforening. Der har været 

store problemer i forhold til regnskabet for 2021, hvor der har været 2 

forskellige bogholdere og 3 forskellige revisorer ind over. Dette medførte i 

første omgang, at den ordinære generalforsamling ikke kunne afholdes inden 

den 30. juni, som vedtægterne foreskriver. Desværre skulle det vise sig, at 

regnskabet alligevel ikke endte ud med at være i en stand, så det kunne 

godkendes, herom senere. 

Desuden valgte den daværende formand og kasserer at trække sig fra deres 

poster i juli måned, hvilket medførte at der måtte afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling den 7. august, hvor nye blev valgt. Som erstatning for den 

ordinære generalforsamling blev der afholdt endnu en ekstraordinær 

generalforsamling den 18. september, hvor de medlemmer af den tidligere 

bestyrelse der var tilbage, også valgte at fratræde. Der er derfor valgt en ny 

bestyrelse, som ved sit første møde den 2. oktober har konstitueret sig 

således: 

Benny Strandgaard, formand 

Lars Højfeldt, kasserer 

Ivan Strandberg, næstformand 

Linda Seitzberg, sekretær 

Maria Dong-Kruse, bestyrelsesmedlem 

Allan Rasmussen, bestyrelsesmedlem 

Finn Krogh, bestyrelsesmedlem 

 

Da regnskabet som tidligere nævnt ikke kunne godkendes i den udarbejde 

form, har bestyrelsen fået vores tidligere kasserer Iris Joensen til at gennemgå 



alle bilag og konti, og har på den måde fået udarbejdet et regnskab, som er 

retvisende. Det er med den største beklagelse, at den nye bestyrelse har 

været nødt til at gå denne vej, men da vi er nødt til at afholde endnu en 

ekstraordinær generalforsamling i indeværende år for at få godkendt 

regnskabet, har vi ikke kunne finde andre løsninger, eftersom 2 forskellige 

revisionsfirmaer desværre ikke fik løst opgaven tilfredsstillende. Til gengæld er 

vi nu i besiddelse af et retvisende regnskab, som kan fremlægges for alle 

medlemmer. 

Vi melder derfor også ud nu, at der vil blive afholdt en ekstraordinær 

generalforsamling den 3. december kl. 11 i Valby Kulturhus, Toftegårds Plads.  

På denne vil der også blive fremlagt nogle mindre praktiske ændringsforslag til 

vedtægterne. Indkaldelse og regnskab vil naturligvis blive udsendt til alle 

 

Så bliver vi desværre nødt til at vende tilbage til en problematik, som også var 

nævnt i sidste udgave af Strøtanker, og som også har været rejst af de 

tidligere bestyrelser– nemlig hækkene på vores havegange. De problemer vi 

har i den sammenhæng viser sig at værre langt større, end den nye bestyrelse 

hidtil har været bekendt med. Brandmyndighederne forlanger, at havegangene 

har en bredde på minimum 3 meter, for at de i værste fald vil kunne komme 

frem med slukningsmateriel. Og det er vi nødt til at tage alvorligt, da det viser 

sig at mange, rigtig mange, har hække som er 1 meter eller mere ude på 

gangen. Det var vi godt klar over, og er derfor nødt til at få gjort noget ved det 

nu. Men en anden problematik omkring det samme har også vist sig at gøre 

sig gældende. Flere haveejere, har fået afslag på byggetilladelser af samme 

grund. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at man ikke kan få en 

byggetilladelse, fordi andre ikke har gjort hvad de burde. Bestyrelsen har 

derfor hyret landinspektørfirmaet Skel.dk, som i løbet af vinteren vil foretage 

opmåling af havegangene B, C, D og E, og det vil derefter blive et uopsætteligt 

krav, at alle straks fra den nye sæsons start, den 1. april, får skåret deres 

hække ind i forhold til dette. Nærmere herom vil følge i den første udgave af 

Strøtanker i det nye år. 

 

Så er der en problematik omkring den forsikringsordning der er indgået. Vi er 

indstillet på, at det er vores forpligtelse som haveforening, at alle er 

brandforsikret. Men vi er nødt til at se i øjnene, at alle i bestyrelsen er 

ulønnede frivillige, og vi har simpelt hen ikke ressourcer til at kunne fortsætte 

med at varetage de forsikringsaftaler der er indgået omkring indbo. Det vil 

derfor fra 1. april 23 blive sådan, at hver enkelt der måtte ønske at have en 

indboforsikring, selv tegner og står for dette. Vi vil i marts melde noget mere 

ud om dette i den udgave af Strøtanker der kommer dér. 



 

Men der er også noget at glæde sig over. Igen i år er der ni haver der har fået 

præmie for veldyrket have. De er: 

Have 159, Sanne Christensen 

Have 165, Majbritt Jensen 

Have 215, Rie Holm 

Have 444, Nadine og Morten Juul 

Have 452, Per Pedersen 

Have 479, Jytte Holmer 

Have 482, Randi Jørgensen og Peter Rørbæk 

Have 575, Charlotte Goldfeld 

Have 581, Parviz Motlagh og Batoul Amini 

Vi ønsker et stort tillykke til alle præmietagere. 

Desværre var der ingen ærespræmier i år. 

 

 

Vi informerer hermed også om, at fra sæsonen 2023, vil kontoret være åbent 

den 1. og 3. søndag i månederne april, maj, juni, august, september og 

oktober. Formanden vil fortsat kunne træffes pr. telefon hver onsdag kl. 10 – 

14 på telefonnummer 22 42 65 30 i de samme måneder. 

 

Vi ønsker alle en god vinter, og glæder os til vi ses i den nye sæson fra den 1. 

april 2023. Medio marts 23 vil der blive udsendt en ny Strøtanker, af hvilken 

det også vil fremgå hvornår der er fællesarbejde i sæsonen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


