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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 19.00
Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj
Bemærk at der er total rygeforbud i lokalerne. Skal man ryge skal man gå helt uden for matriklen.
Det skal ligeledes meddeles, at der ikke er udskænkning på stedet. 
Det er tilladt selv at medtage kaffe/te/øl, eller vand til generalforsamlingen, men tag venligst flasker og/eller dåser 
med hjem.
Adgangsforholdene er handicapvenlige.

Transportmuligheder:
Følgende busser er til rådighed: 166 og - 200S

Dagsorden:
1. Valg af dirigent(er)
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Fremlæggelse / Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger og godkendelse af samme.
5. Indkomne forslag iht. vedtægternes §7 stk. 6.
 1. Bestyrelsens forslag til afgift for udeblivelse fra pligtarbejde
 2. Bestyrelsens forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse.
 3. Bestyrelsens forslag om ændringer af foreningens reglement.
 4. Forslag om regnskab for servicehus.
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring for kasserer.
 6. Vedtægtsændringer foreslået af have 545, Hindbærvej.
6. Godkendelse af budget
7. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer.
 På valg for en ny to års periode er: 
 Kasserer og bestyrelsesmedlem Anny Petersen, have 044, modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem Ejvind J. Wilms, have 534, modtager ikke genvalg
 Bestyrelsesmedlem Alice Dyssell, have 441, modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, have 166, modtager genvalg
 På den ekstraordinære generalforsamling den 1. nov. 2016 blev Peter Graff valgt ind i bestyrelsen.
 Der skal derfor vælges en person for en et-årig valgperiode.
 Til den plads foreslår bestyrelsen Peter Graff, have 153, modtager valg.
8. Valg af interne revisorer og suppleanter iht. §10.
 Revisor Jane Kristensen, have 45, modtager genvalg.

 Valg af to suppleanter    
 Bestyrelsen foreslår:
 Heidi J. Schnoor, have 440.
 Tina Klingberg, have 252. 

 Valg af revisorsuppleanter for et år
 Revisorsuppleant  Birgit Jutta Rasmussen, have 538, modtager genvalg.
 Revisorsuppleant  Kirsten Fauerholt, have 406, modtager genvalg.

 Bestyrelsen modtager emner til valg til det bestående vurderingsudvalg.
 Til disse poster kræves der kendskab til brug af EDB med vægt på Excel, ligesom en håndværkeruddannelse vil 

være at foretrække.

9. Fremlæggelse af foreløbigt kloakregnskab for generalforsamlingen.

Bestyrelsen modtager ligeledes emner til valg og varetagelse af foreningens flag på festpladsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skulle, som vedtaget i foreningens vedtægter, være 
fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 31. januar 2017.
Indkomne forslag er optaget på dagsordenens punkt 5 jf. vedtægtens §7 stk. 6.

Vel mødt og på gensyn til en ny havesæson.

BEMÆRKNY ADRESSETIL MØDET



Bestyrelsens beretning for året 2016
Bestyrelsesarbejdet
Det har igen i år været et travlt år for bestyrelsen. Den 
sidste etape af kloak projektet blev afsluttet og kun den 
sidste finish mangler. Blandt andet bliver flere dræn/
faskiner og ”kander” lavet for at komme regnvandet på 
vejene til livs.
Desværre kommer vi ikke af med hele problemet, da vores 
foreningens areal ligger, som den gør.
Da vi nu har fået kloak og vand installeret kan det være 
en god ide at tage en snak med eget forsikringsselskab 
vedr. en forsikring på rør- og vandskade, som kan dække 
skader på rør fra brønden og ind til huset.
Brandforsikring er et krav jfr., vedtægterne §11,1.  
Bestyrelsen har besluttet at sætte en hjertestarter på 
budget til 2017. Hvis det bliver en realitet, vil den komme 
til at hænge uden for på et sted med adgang for alle. Vi 
håber, at den vil få lov at hænge på sin plads i mange år. 

Rotter og katte
Hvis man konstaterer rotter har man pligt til at melde det 
til Gladsaxe kommune evt. på Gladsaxe.dk eller ringe til 
by- og miljøforvaltningen. De vil derefter sende et ska-
dedyrsfirma ud. 
Man skal opmærksom på, at man ikke har noget liggende 
i haven/huset som tiltrækker rotter, f.eks skraldeposen, 
nedfaldsfrugt eller fuglemad.
Herreløse katte har vi i perioder mange af og de bliver 
hurtigt til flere. Man kan også her ringe til Gladsaxe Kom-
mune, hvis man har problemer med vilde katte. 
Foreningen har i samarbejde med kattens værn indfan-
get og neutraliseret flere katte, som blev sat ud igen.
Disse katte skulle så kunne holde andre herreløse katte 
væk. Flere af de herreløse katte er ofte syge af katte-
kræft, så giv besked, hvis I ser syge katte.

Hunde i foreningen
Hunde skal altid føres i snor, når man færdes på forenin-
gens veje og deres efterladenskaber skal samles op.
Det er havemedlemmets pligt at holde hunden inde i ha-
ven med et forsvarligt hegn.

Tvister mellem havemedlemmer
Bestyrelsen oplever desværre stadigvæk, at havemed-
lemmer ønsker hjælp til at løse konflikter med naboerne. 
Bestyrelsen henstiller til, at man selv forsøger at tale om 
tvisten med naboen.
Tit kan en kop kaffe og en snak løse konflikten.

Parkering i foreningen
Bilparken bliver større og større  - også her i Carl Nielsens 
minde. Bestyrelsen skal derfor opfordre til, at der etable-
res en p-plads i den rette størrelse på de enkelte grunde, 
så man kan parkere sin egen vogn og eventuelle trailere 
der. Bilens ende skal være helt inde, så brandbilen kan 
komme forbi uden at beskadige bilen.
Hvis man har brug for at parkere flere steder, så husk at 
lave en aftale med en evt. nabo, hvis man ønsker at låne 
en p-plads.
AL PARKERING PÅ VEJENE ER FORBUDT. Alle veje i CNM 
er brandveje. Det er tilladt at af- og pålæsse materialer.
 
Hegn/hække omkring havelod
I deklarationen, som er aftalt med Gladsaxe Kommune, 
står der, at grunden skal omkranses af levende hegn. 
Derfor opfordrer bestyrelsen alle i samarbejde med jeres 
nabo at plante levende hegn om egen havelod.
Mange havemedlemmer har valgt at opsætte hegn i ste-
det for hæk. Op af disse hegn skal der plantes ”levende” 
hegn, som efter 1 til 2 år skal kunne dække det opsatte 
hegn. Vi ønsker ikke at foreningen udadtil skal fremstå 
som Fort Knox.  

Skel mod Signalvej
Havemedlemmerne på Ferskenvej med haver over mod 
Signalvej skal ved sæsonstart sørge for, at der ikke står 
træer i nabohækken/skellet eller lige op ad hækken i skel 
og der må ikke hænge grene ind over hækken til nabobe-
byggelsen.
Dette er aftalt på et møde med vores naboer på Signalvej 
og viceværten i Egegården, som vil sørge for de samme 
foranstaltninger hos dem.

Oplag
Når køleskabet eller kommoden bliver skiftet ud, så kør 
venligst på genbrugsstationen med det kasserede (evt. 
på Turbinevej 10, Herlev).
Alt for mange havemedlemmer sætter deres affald/byg-
geaffald ved køkkencontaineren i stedet for selv at få det 
bortskaffet. Det skal andre havemedlemmer på pligtar-
bejdet så bruge tid og kræfter på at fjerne, og foreningen 
skal bruge penge på at få det kørt væk. Dette er en ekstra 
udgift for os alle. 
Det er ikke kun udgifter og ekstraarbejde, det er også en 
skamplet på CNM, når det første man ser, når man kom-
mer ind i foreningen er skrald. 
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Beboelse og vand i haverne uden for sæson
Husk at helårsbeboelse ikke er tilladt. Gladsaxe Kom-
mune har taget flere kontrolforanstaltninger i brug for 
at kontrollere dette. Det er tilladt at overnatte i haven i 
ferier, weekender og kortere perioder uden for sæsonen.
Det er stadigvæk ikke tilladt at leje/låne sit hus ud hver-
ken sommer eller vinter. Der har været nogle meget uhel-
dige sager med havemedlemmer, der lejer ud uden først 
at have ansøgt bestyrelsen om tilladelse.
Tilladelsen til udlån uden vederlag vil kunne gives af be-
styrelsen for en kortere periode.
HUSK at lukke for vandet, når huset ikke bruges, vi har 
igen i år haft haver der har ”sejlet ” pga. frostsprængnin-
ger hos havemedlemmer, der ikke har lukket for vandet. 
Fra 2017 bliver det det enkelte havemedlem, der kommer 
til at betale for ødelæggelser og reparation samt forbru-
get af vand.

ØKONOMI 2016 OG DRIFTSBUDGETTET 2017
Regnskab 2016
Det opkrævede administrationsbeløb dækker fuldt ud 
de udgifter, vi har haft i 2016. Dog er der aktiviteter, der 
ikke er udført p.g.a. manglende arbejdstid og uforudsete 
begivenheder, der har krævet bestyrelsens kræfter, f.eks. 
problemer med vand og rørarbejde, ekstraordinær gene-
ralforsamling, kloakeringsopgaver m.m., se senere i denne 
beretning.

Budget 2017
Det årlige haveadministrationsbidrag i 2017 er beregnet 
til 7.400 kr. fordelt ud på 4. kvartals rater.
Den første rate 2017 er på 1.700 kr. Dette er et áconto 
beløb.
Når budgettet godkendes på den ordinære generalfor-
samling i marts måned, vil bidragene i de følgende kvar-
taler blive reguleret.
Desuden vil der blive opkrævet 300 kr. i kvartalet for brug 
af vand.  Dette er også et áconto beløb, der er nærmere 
beskrevet senere i beretningen.

De fleste haver er på 394 m2, men der er mange af de 
øvrige haver, der har areal større eller mindre end 394 m2. 
Derfor vil der i 3. kvartalsbidrag blive reguleret for ejen-
domsskatten (jordlejen).
Ligeledes vil der i 3. kvartalsbidrag blive tildelt de med-
lemmer, der bor i Gladsaxe Kommune en refusion i renova-
tionen. Det er vigtigt at pointere, at Gladsaxe Kommune 
forlanger en tro- og loveerklæring hvert år. Erklæringen 
skal afleveres på kontoret senest den 15. september, 
hvorefter havemedlemmet får en refusion det følgende 
år. Det er konstateret, at der er mange, der ikke har afle-

veret erklæringen og så får de ingen refusion. Gladsaxe 
Kommune godkender ikke, hvis erklæringen indsendes 
efter 1. oktober. Tro- og loveerklæringen kan hentes på 
kontoret eller på haveforeningens hjemmeside.

Ud over de faste udgifter vil budget 2017 bl.a. indeholde
• der er budgetteret med et nyt tag på hovedbygningen, 

nye vinduer og karme
• alle tagrender efterses og evt. udskiftes
• køb af hjertestarter.

Kredsarbejdet
I Hovedstaden Midt er der ikke sket så meget i det for-
gangne år. Der har været arbejdet med de overordnede 
regler. I kredsen har vi haft en stor indflydelse på, hvordan 
den fremtidige platform for IT til forbundet, til kredsene 
og i sidste ende til foreninger kan komme til at se ud. I 
2016 har jeres formand, som kredsformand deltaget i 2 
HB-møder, 4 FU-møder, 4 IT-udvalgsmøder og 1 møde i 
andelshaveudvalget. Det sidstnævnte udvalg arbejder 
med at lave nogle regler og forretningsgange, der bedre 
passer ind i en andelshave end de regler som er gældende 
i dag, hvor det i hovedregel er staten eller kommunerne, 
der ejer jord og lejer den ud. Vores haveforening ejer jor-
den i fællesskab.

Vejnavne
I alle haveforeninger i Gladsaxe Kommune er det i samar-
bejde med Gladsaxe Kommune besluttet, at tildele hver 
foreningen et nyt vejnavn. Hos os hedder det officielle 
vejnavn nu: ”Hf. Carl Nielsens Minde”. Vi ved fra mange 
sider, at det har været svært for mange at få registre-
ret den rigtige adresse hos mange leverandører, specielt 
hos PostNord.  Hvis I stadig benytter den gamle adresse 
”Gladsaxe Møllevej” er I ikke sikker på at modtage posten, 
der så vil blive sendt retur til afsender. De gamle interne 
vejnavne kan heller ikke bruges, for de kendes ikke i nogle 
officielle systemer. Hvis I er i tvivl om hvordan adressen 
skal være, kontakt da bestyrelsen på bestyrelsen@hf-
cnm.dk eller på kontoret.

Havenummer
Ved flere lejligheder, når bestyrelsen er rundt omkring i 
foreningen i forskellige ærinder samt ved årets havesyn 
kan vi se, at langt fra alle haver skilter optimalt med ha-
venummer på havelågen eller på postkassen. Nummeret 
skal sidde på den side, som vender ud mod vejen og være 
med så stor skrift, at man, når man f.eks kører forbi i en bil, 
nemt kan se dette. Så kig på jeres havenr. og se om det 
trænger det til at blive bedre. Det vil igen i 2017 være et 
indsatspunkt ved det årlige havesyn.
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Renovation
Bestyrelsen bruger mange gange sæsonen igennem 
kræfter på at kontakte Gladsaxe Kommune, når de ikke 
har tømt de forskellige containere, som det er aftalt de 
skal gøre. Vi vil fra bestyrelsen igen, som tidligere år, 
sige, at der er alt for mange, som ikke tager hensyn til 
helheden, altså sætter gamle toiletter eller gamle hegn 
ved siden af containerne. Sjovt nok sker det næsten altid 
i ly af mørket. Tag det nu med på genbrugsstationen, der 
er åbent alle ugens dage mellem 9 og 18, den ligger på 
Turbinevej 10.
Ellers bliver det også i 2017 en opgave med at rydde op 
for dem som skal på pligtarbejde. Vi har 5 slags containe-
re, og der står navn på, hvad der må komme i hver af dem, 
venligst overhold dette, det kan da ikke være så svært.  
Så undgår vi at betale for en sortering. 
  
Kloak og nedgravning af vand samt dræn
Så blev vi langt om længe færdige med kloakeringen. Der 
har hen over vinteren været arbejdet med nye dræn på 
de steder i foreningen, hvor der har været nogle store 
vandsøer efter regn. Arbejdet forventes afsluttet inden 
sæsonen starter i 2017. I 2016 oplevede vi allerede i 
marts, at der var sket en frostskade i et hus, hvor vandet 
havde løbet i rigtig lang tid, førend bestyrelsen blev be-
kendt med fejlen og fik lukket stophanen. Dette var bag-
grunden for, at bestyrelsen traf en beslutning om, at vi 
ville have installeret vandalarmer for de 2 store indgange 
med vand i foreningen, én ved købmanden og én oppe 
ved motorvejen. I efteråret var alarmen ved købmanden i 
funktion, da den meldte om vandspild i området fra Etape 
2, Efter flere dage blev lækagen fundet, vedkommende 
havemedlem havde fået vandet tilsluttet et nyt sted, 
men havde ikke fået lukket af ud til det gamle system, så 
vandet løb ud i de tilstødende haver. I weekenden 8.-9. 
januar havde vi 2 frostsprængninger i 2 huse, fordi man 
ikke havde lukket af, inden man flyttede hjem. Der kan 
nemt løbende 100-150 m3 vand ud i løbet af ½ døgn og 
med en pris på ca. 50 kr. pr. m3 kan det nemt løbe op i rig-
tig mange penge for det enkelte havemedlem. Beløb som 
skal betales jf.  havens vandmåler.

I starten af den nye sæson, vil vi få lagt ny asfalt ud i hele 
foreningen.

Fællesarbejde i foreningen
Stor tak til alle fremmødte under pligt-/fællesarbejde, 
hvor vi også i 2016 havde nogle hyggelige timer sam-
men. Alle er velkomne både små børn, unge og voksne, 
der er opgaver til alle.

Opgaverne er mange, det kan f. eks være lugning, hæk-
klipning, maling af haveforenings huse og plankeværker 
samt oprydning. Der er desværre enkelte havemedlem-
mer, der ikke ved, hvordan man skal håndtere affaldet. 
Affaldet skal sorteres og anbringes i de dertil indrettede 
containere og ikke ved siden af i store plasticposer. Der 
bruges en del tid, når der er pligt-/fællesarbejde på at 
rydde op efter havemedlemmer, der ser stort på reglerne. 
Det betyder, at der er andre pligtarbejdsopgaver, der ikke 
bliver løst. 
Kan vi ikke gøre det lidt bedre i 2017? Det vil være til 
glæde for alle.

Legepladsen
Vi har fået opsat en ny babygynge, som er til stor glæde 
for de mindre børn.
Legepladsen er blevet delvis malet, det sidste afventer 
dog foråret 2017.
Yderligere er rækværket ved petanquebanen blevet ma-
let svensk rød.
Vi har fået nyt stålbord med vask ved pavillonen samt ny 
vandhane og afløb.
Der er kommet nyt el og nye lamper i pavillonen.
Legepladsen bliver hvert år gennemgået for fejl og 
mangler, så den altid står pæn og er i orden.

Tilbygninger samt nybygninger
Utroligt og ufatteligt at der fortsat er havemedlemmer, 
der lader hånt om de gældende regler for byggeri i haver-
ne. Det sker meget ofte, at bestyrelsen opdager, at der er 
gang i noget, der ikke er godkendt. Dette bliver så stop-
pet. Men vi kan jo ikke være over alle haver, så det sker, at 
ulovligt byggeri først opdages, når haven skal sælges. Så 
bliver der stillet krav om nedrivning før salg kan gennem-
føres og så har havemedlemmet et problem.
Husk at komme på kontoret og få den fornødne vejled-
ning og godkendelse.

Solgte haver
Der er i årets løb solgt 31 haver. Velkommen til de nye 
medlemmer.
I 4 haver er der sket ændringer af navneforhold.
Det er bestyrelsens håb, at alle nye havemedlemmer vil 
føle sig velkomne og vi håber at de vil deltage i de mange 
fælles aktiviteter, vi har i foreningen. 

Servicehusene
Der har været det sædvanlige brug af servicehusene, 
men der er dog fortsat mange der ikke forstår, at det er 
en fælles udgift og når der svines skal der mange gange 
betales for ekstra rengøring. Ligeledes har der været 
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en del nedbrud på maskinerne, og mange gange er der 
fundet en skrue eller en BH-bøjle som har været skyld i 
maskinstop.
Besøg i baderummene, hvor der nu skal betales for at gå 
i bad, ser således ud i skema.
Herrebad 1 = 373 gange - Herrebad 2 = 555 gange  
Damebad 1= 651 gange - Damebad 2 = 260 gange  
Handicapbad = 144 gange.
Den samlede indtægt for baderummene er 19.930 kr. 
Herfra skal selvfølgelig trækkes omkostninger, såsom el 
og vand og ekstra rengøring.

Børnefest og Sommerfest
92 børn havde købt billet til årets børnefest, som blev af-
holdt i godt vejr.
Vi havde besøg af en dygtig tryllekunstner og som sæd-
vanlig var hoppeborgen et hit.
Ligeledes blev det muntre køkken godt besøgt.
FunnBumpers kom og lavede sjov på vandet, hvor bør-
nene kunne komme ud i søen i en stor vandbold, hvilket 
også var et stort hit. Hertil skal dog tilføjes, at først da en 
modig far tog en prøvetur i vandbolden, kom der gang i 
aktiviteten.
Der skal lyde en stor TAK til bror Toms 5 piger som gjorde 
et stort arbejde med børnene.

133 voksne var tilmeldt voksenfesten
Det var kun 14 grader og teltet var lige ved at blæse væk, 
men hjælpsomme medlemmer sørgede for yderligere 
fastspændinger af teltet.
Gris i olietønden blev rigtig god, halal-slagtet lammekøller 
og oksefileter blev også gode. Hertil blev serveret lækker 
salat fra Riz Raz og skønt brød.
Stor ros til grillfolkene.
Købmanden stod for salg af øl, vand og vin.
Dansegulvet var fyldt hele aftenen, anført af vores vice-
vært Poul. Musikken blev leveret af Rockponyen/Horze 
Rock fra 60’erne, 70’erne og 80’erne.

Sct. Hans aften
En stor succes med at lave et lille bål til snobrød for min-
dre børn og barnlige sjæle. Alice skal her have stor ros 
for både idé og udførelse. Og det smittede af på et par 
bestyrelsesmedlemmer, der også skulle prøve det med 
skumfiduser og kiks.
At selve bålet så gik i ” vasken ” kunne vi takke regnen for. 
Det øsede ned i lange baner.

Pensionisttur
Igen i år var pensionistturen velbesøgt. Et stykke arbejde, 
som Anny og Dan stod som de solide tovholdere for. Vi 

besøgte i 2016 Birkegårdshaverne, et rigtig flot sted, 
hvor der var forskellige typer haver til stor inspiration for 
alle deltagerne. Alle var glade for de gode indtryk og ef-
ter en god frokost, kaffe med lagkage indtaget samme 
sted, gik turen hjemad ved 17-tiden. Hvis budgettet god-
kendes vil vi igen i 2017 gentage aktiviteten.

Præmiefesten
Vanen tro blev der den sidste lørdag i oktober afholdt 
præmiefest på Herløv Kro. Og i tråd med tidligere, blev 
alle årets præmietagere inviteret til festen sammen med 
en deltager. Som et nyt tiltag blev haverne fremvist på 
overhead og som sædvanlig blev havemedlemmet kaldt 
op og fik overrakt præmiebevis og en gave.
Carl Nielsens Minde kan være rigtig stolt, for der blev ud-
delt 2 ærespræmier i Carl Nielsen Minde, nemlig til have 
181 på Syrenvej og have 382 på Rosenvej. Stort tillykke 
til jer, samt de øvrige præmietagere.

Udvælgelsen af præmiemodtagerne står kredsens ha-
vekonsulent for, han kontroller hvert år de i kredsen 116 
indstillede haver. Her tildeles præmier til 58 haver, hvoraf 
de 4 er ærespræmier. 

Specielt for have 181 var det en meget særlig aften, 
fordi 2 år før var haven en stor pløjemark, og da haven lå 
i Etape 2 var der også udgravning til kloak og vand. Des-
uden blev der bygget et helt nyt hus på grunden. Det har 
været et kæmpearbejde, men med et flot resultat.

Vand
Her fra årsskiftet 2016/2017 bliver starttidspunktet, 
hvor hver især bliver opkrævet og afregnet for vand-
forbruget i egen have. Bestyrelsen har valgt at aflæse 
samtlige vandmålere for at få en start-målerstand. Når 
der aflæses tages også et billede af hver eneste vand-
måler som dokumentation for aflæsningen. Ved hvert 
havesalg i 2017 skal der også aflæses vand inden salget 
kan finde sted, og i henhold til forslaget i vedtægterne 
tilbageholdes der kr. 2.000, når det endelige vandregn-
skab foreligger.

Bestyrelsen har besluttet, at vi opkræver 300 kr. i kvar-
talet, i alt 1.200 kr. for 2017. De 1.200 kr. svarer til et 
ca. forbrug på 25 m3 pr. år. Så hvis I allerede efter nogle 
måneder i 2017 kan se at der er brugt flere m3, kan der 
indbetales ekstra penge sammen med en af opkrævnin-
gerne for vand.
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Hjemmesiden (www.hf-cmn.dk) 
År Besøg Sider besøgt
2016 53.721 Ikke opgjort
2015 52.344 189.565.819
2014 37.966   32.740.182
2013 35.470        216.802

Hvad er brugt i 2016 til at
kigge på hjemmesiden med:
Browser % Hardware %
Safari 25,18 Iphone 43,64
Chrome 21,75 Ipad 27,81
Explorer 15,17 Samsung 6,70
Firefox 10,29 Nexus 5,49
Øvrige 42 27,61 Øvrige 79 16,36

Vurderinger
I 2017 er der foretaget ca. 40 vurderinger og i bestyrel-
sen er vi meget glade for det kæmpe arbejde vurderings-
udvalget lægger for dagen for at komme frem til den 
rette pris for et medlems hus, alt efter om det har mange 
år på bagen eller er af nyere stand.

Forventede aktiviteter i 2017
I 2017 vil bestyrelsen arbejde på nogle nye retningslin-
jer i forbindelse med godkendelser af bygningstegninger. 
Det vil i praksis betyde, at kontrollen med nye byggerier 
og bygningsændringer vil blive besigtiget, når vi får teg-
ningerne retur fra Gladsaxe Kommune. Der vil også blive 
arbejdet med, at en bygning vil blive besigtiget i forbin-
delse med vurdering af haven med salg for øje. Så først, 
når besigtigelsen af bebyggelsen svarer til de godkendte 
tegninger, vil der kunne gives tilladelse til vurdering. Som 
yderste konsekvens skal en bebyggelse gøres lovlig in-
den en vurdering kan finde sted.
Til dette arbejde vil der blive nedsat et udvalg, Bygge-
sagsudvalget.
Byggesagsudvalget skal kigge på alle indleverede byg-
ningstegninger i 2017 og fremover. Når vejledningen 
for udvalget er endelig, vil denne blive offentliggjort på 
hjemmesiden og ved opslag på opslagstavlerne.

Med venlig hilsen og god sommer
Bestyrelsen

Fra Sct. Hans-festen

Det Mobile Mosteri



Børnefesten: Barn i søen Børnefesten: Forældre ser på

Sommerfest 2016

Sommerfest 2016: Telteholderne var nødvendige, for blæsten 
truede med at rive det hele løs Børnefesten: Farlig tiger

8
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Den 2. januar 2017

Forslag 2

Forslag til afgift for opkrævning af administration
af havesyn ved manglende vedligeholdelse

Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende manglende vedligeholdelse af 
haven fortsætter uændret.

 Bestyrelsens forslag

  Påtaleafgift Uændret 1500 kr.

Bestyrelsen

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg

Den 2. januar 2017

Forslag 1

Forslag til afgift for udeblivelse uden afbud fra pligtarbejde

Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende udeblivelse fra pligtarbejde 
fortsætter uændret

 Bestyrelsens forslag

  Udeblivelse fra pligtarbejde Uændret 1500 kr.
 

Bestyrelsen

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg
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Den 2. januar 2017

Forslag 3

Reglement for Haveforeningen Carl Nielsens Minde

1.0 Havens vedligehold
1.1 Haven skal være velpasset fra primo maj og fremdeles sommeren igennem. Der skal foretages 

rimelig pasning i vinterhalvåret.
1.2 Medlemmerne har pligt til at vedligeholde og klippe de hække, der har tilknytning til egen have.
1.3 Hækkene ud mod intern vej skal være klippet i perioden medio juli til primo oktober. 
1.4 Brug af salt og kemikalier bl.a. til optøning af is og sne er forbudt overalt i foreningen.
1.5 Der må ikke anvendes nogen form for sprøjtegifte på haveforeningens områder.

2.0 Havens indretning
2.1 Skel og hække
2.1.1 Haverne skal være indhegnet med levende hegn og hække. (Se i øvrigt Deklaration af 2015).
2.1.2 Hækkenes højde må ikke overstige 1,80 meter, dog ved vejsvingene må de ikke overstige 1,25 

meter, 2,50 meter fra midten af vejsvinget til hver side.
2.1.3 Hækkenes tykkelse må ikke overstige 0,20 meter fra stammen til hver side.
2.1.4 Foran hæk skal stykket til vejens asfalt holdes fri for ukrudt, eller være beplantet med bund-

dække. 
2.1.5 I yderhækkens forløb må kun anbringes én havelåge, som skal åbne indad.
2.1.6 Indgangen, jf. punkt 2.1.5, skal være anbragt ud til den vej, hvor haven er placeret i henhold til 

foreningskortet.
2.1.7 Pigtråd og anden armering må ikke anvendes i haven.

2.2 Træer & buske
2.2.1 Træer skal være placeret mindst 2 meter fra skel og buske 1 meter fra skel. Træer og buske må 

ikke være mere end 6 meter høje. 
2.2.2 Elm, poppel, kastanje, eller andre grove træer samt enebærbuske og japansk pileurt må ikke 

plantes. 
2.2.3 Al udhængende grenvækst skal fjernes i linie med alle skel. 
2.2.4 Træer, som er årsag til ulempe, gener eller fare for foreningens brugere kan efter behandling 

og beslutning i bestyrelsen kræves beskåret/fjernet af denne.

2.3 Postkasser og havenr. 
2.3.1 Er haven forsynet med postkasse, skal den placeres i umiddelbar nærhed af havelågen, jf. punkt 

2.1.5. Alle haver være nummererede. Nummeret skal sidde på havelågen eller så tæt ved lågen 
som muligt. Udgifterne hertil påhviler havemedlemmet.

2.4 Havens parkeringsplads
2.4.1 Privat parkeringsplads i haven må ikke være overdækket. Omkransningen må højst være 1,80 

meter høj.

2.5 Aflåsning af have 
2.5.1 Bestyrelsen, foreningens vandhold samt VVS firma har til enhver tid fri adgang til haverne i 

embedes medfør, hvorfor der ikke må være aflåste låger eller lignende.
 
3.0 Byggeri i haven
3.1 Radio-, TV- og andre antenner må kun opsættes, så de ikke er til fare, gene eller ulempe for 

nogen.

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg
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3.2 Der må ikke installeres fastnettelefon i haverne i perioden fra 15. april til 30. september.
3.3 Ved installationer, der kan nødvendiggøre opgravning af vejbelægning m.m., skal dette meddeles 

bestyrelsen forud for arbejdets påbegyndelse. Klar og tydelig afspærring og afmærkning skal 
foretages og løbende tilses af haveejeren.

3.4 Medlemmer må ikke have byggematerialer liggende på vejene over 24 timer og aldrig efter 
mørkets frembrud uden behørig markering.

 
4.0 Vand i haven
4.1 Intet medlem må uden bestyrelsens tilladelse tilslutte ekstra installationer på foreningens 

vandanlæg/vandledning.
4.2 Medlemmerne er pligtige til at påse, at vandspild ikke finder sted. Ethvert medlem er ligeledes 

pligtig til at holde opsyn med hovedvandledningen og straks anmelde utætheder til bestyrelsen.
4.3 Bilvask med slange er forbudt.
4.4 Springvand og havebassiner skal være med recirkulation af vandet.
4.5 Badebassiner over 1000 liter er ikke tilladt.
4.6 Det er forbudt haveejerne at tilslutte udløb på foreningens drænanlæg, spildevandstanke samt 

til søen.
4.7 Ethvert vandingsforbud, som ved opslag eller lignende fremsættes, skal straks efterleves og 

overholdes.
 
5.0 Gode naboer og hensyn
5.1 Enhver har pligt til at bidrage med ro, orden og god behandling af fællesskabet indenfor forenin-

gen.
5.2 Brug af enhver form for våben er forbudt i foreningen.
5.3 Indtagelse af alkohol på foreningens stier og fællesarealer er forbudt. Undtagen er arrangementer 

arrangeret af og for haveforeningen..
 
6.0 Støj
6.1 Brug af enhver form for radio, TV, grammofon, højttalere og lignende skal ske uden at forstyrre 

andre brugere af haveforeningen.
6.2 Brug af plæneklippere samt brug af støjende værktøj eller udstyr, er ikke tilladt på hverdage 

efter kl. 20.00, på lørdage efter kl. 16.00 samt på søn- og helligdage efter kl. 12.00 - og må på 
ingen dage påbegyndes før kl. 09.00. 

 Undtaget herfra er dog pligtarbejde og lign. under bestyrelsens ansvar.
 
7.0 Røg og afbrænding
7.1 Der må ikke etableres ildsted, eller bruges åben ild i hus og have. Endvidere er al afbrænding af 

haveaffald og lignende forbudt.
 
8.0 Oplagring på grund 
8.1 Der må ikke oplagres ting i haven, som ved ilde lugt generer andre medlemmer, ligesom der ikke 

må opbevares ting, der tiltrækker skadedyr.
8.2 Oplag på fællesarealer og i eller ved de enkelte havelodder af materialer og genstande, som efter 

Gladsaxe Kommunes eller bestyrelsens skøn virker skræmmende og er til gene for omkringliggende 
havelodder, må ikke finde sted. Til materialer og genstande henregnes både, u-indregistrerede 
køretøjer af enhver art samt registrerede campingvogne, trailer(e), affald og lign. Byggematerialer 
leveret ved havelod skal fjernes straks. Er dette ikke muligt, skal det leveres på fællesarealer, 
hvor det ikke må ligge til hinder for brand- og redningsveje. Der må ikke oplagres haveaffald på 
havelodden, ud over det haveejeren komposterer i kompostbeholder.

8.3 Foreningens renovationsordning skal følges og overholdes.
 Al henkastning af affald er forbudt på foreningens område. 
 Al form for affald, som ikke falder ind under renovationsordningen, skal fjernes af medlemmet 

for egen regning.
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9.0 Husdyr
9.1 Havens samlede bebyggelse, skal være behørigt sikret mod jord for at hindre indtrængen af 

rotter, katte og ræve m.fl. 
9.2 Husdyrhold er forbudt, herunder også fjerkræhold. Undtaget er stuedyr. Disse skal alle medtages 

ved hjemflytning.

9.3 Hunde
9.3.1 Hunde skal på forenings veje, stier, festplads og friarealer føres i snor. Såfremt medlemmers eller 

deres gæsters hunde forretter nødtørft på foreningens veje, stier og fællesområder, skal dette 
straks fjernes af vedkommende og medtages. Medlemmerne må drage omsorg for at hverken 
deres egen eller deres gæsters hund(e) ikke frit kan forlade haven.

9.3.2 Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må an-
ses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade. (Hundeloven §6). Der vil således, 
udover hæk, skulle monteres tråd/stålhegn af passende højde og robusthed, som ville kunne 
holde hunden inde, hvis den skulle forsøge at komme ud.

9.3.3 Hvis en hund forvolder skade på et menneske eller anden væsentlig skade, eller der i øvrigt er 
grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politi-
mesteren i København eller Vestegnes politi give hundeejeren pålæg om, hvordan hunden skal 
færdes eller fjernes.

9.3.4 Under alle omstændigheder må der maksimalt holdes op til 4 hunde i hver have. Hertil 
henregnes ikke hvalpe, der dier ved en af de hunde, der lovligt holdes i haven.

 
10.0 Fælles parkeringspladser og veje
10.1 Uindregistrerede motorkøretøjer, campingvogne m.v. må ikke henstilles på de i haveforeningens 

anlagte offentlige parkeringspladser jævnfør færdselslovens §72 stk. 1.
10.2 Indregistrerede campingvogne må ikke henstilles på de i haveforeningen anlagte offentlige 

parkeringspladser ud over 48 timer. Indregistrerede campingvogne må heller ikke henstilles på 
den enkeltes havelods p-plads eller direkte på grunden.

 Der kan dog gives dispensation i forbindelse med byggesag på grunden. 
10.3 Indregistrerede trailere må ikke henstilles på de i haveforeningen anlagte offentlige parkerings-

pladser ud over 48 timer. 
10.4 Højeste tilladte hastighed overalt på foreningens område er 20 km i timen. Færdselsloven er 

gældende i foreningen.
10.5  Al parkering på vejene er forbudt. Kortvarig af- og pålæsning er tilladt.
10.6 Kørsel med tunge vogne (over 3,5 tons) i foreningen er forbudt. Såfremt kørsel anses for 

nødvendigt af en haveejer, kan der ansøges om tilladelse hos bestyrelsen til kørsel med 
tunge vogne på foreningens område. Bestyrelsen træffer afgørelse om det af hensyn til 
foreningens veje er muligt at tillade kørslen, herunder kan bestyrelsen træffe afgørelse 
om bestemte ruter for kørslen.

11.0 Påtaler og undtagelser
11.1 Påtaler fra bestyrelsen om overtrædelser skal efterleves.
11.2 Hensynet til helheden er den afgørende faktor i tvivlstilfælde.
11.3 Bestyrelsen kan undtagelsesvis dispensere fra reglementet.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2017.
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Den 2. januar 2017

Forslag 4

Forslag til dagsorden generalforsamling 2017

På budgettet for 2016 var der afsat 225.000 kr. til at dække et underskud på servicebygningerne. 
Dette tal er ikke korrekt, da der mangler udgifter til vand- og elforbrug, et beløb man kun kan gætte på.
Denne problemstilling vil jeg gerne have gjort op med, hvorfor jeg foreslår at der installeres vand- og 
elmålere på servicebygningens badeafsnit og på vaskeri.

Kun herved kan man få et billede af det reelle forbrug i servicebygningerne. Det koster naturligvis penge, 
men det er kun én gang og jeg synes man skylder haveejerne korrekte oplysninger om udgifterne ved 
servicebygningerne.

Når man kender de faktiske udgifter til bade- og vaskefaciliteterne bør man udarbejde 2 særskilte 
regnskaber der viser udgifter og indtægter på vaskeriet og på badeafsnittet, samt i regnskaberne 
informationer om hvor meget/hvor mange der benytter disse faciliteter. Der er kun tale om direkte 
driftsudgifter, således at husleje og afskrivninger ikke medregnes i opgørelsen.

For vaskeriets vedkommende vil jeg tro at der er tale om en ”overskudsforretning” og en ”underskuds-
forretning” for badefaciliteterne, idet de blandt andet er pålagt enorme udgifter til rengøring på ca. 
150.000 kr. Bestyrelsen bør revurdere omfang og prisen på rengøringen.

Jeg skal herefter foreslå at:
Bestyrelsen bør efter bedste evne prissætte taksten på vask af tøj  og brusebade så det dækker de 
faktiske driftsudgifter, og at der i 2017 udarbejdes regnskaber for badefaciliteter og for vaskeriet, som 
præsenteres på den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Henning Skovbo Pedersen

Syrenvej 192

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg
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Den 2. januar 2017

Forslag 5

Forslag til ændring af vedtægt §8.10 vedr. kassererens arbejde

Nuværende tekst
§8.10 Kassereren har ansvaret for foreningens kassebeholdning, driftsregnskab og udarbejdelse af 
budget.
Alle indbetalinger foregår gennem foreningens pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning må ikke 
overstige 5.000 kr.
Kassereren kan alene foretage alle gireringer på foreningens girokonto, dog må der kun hæves kontanter 
med formandens parafering på checks eller girohævekort.
Kassererens kontante beholdning er forsikret. Præmien betales af foreningen.
Kassereren administrerer tillige indbetalinger vedr. den kollektive forsikring. 

Ændres til 
§8.10 Kassereren har ansvaret for foreningens kassebeholdning, driftsregnskab og udarbejdelse af 
budget.
Alle indbetalinger foregår gennem foreningens pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning må ikke 
overstige 10.000 kr.
Kassereren kan alene foretage alle overførsler på foreningens bankkonti.
Alle faktura og regninger skal underskrives af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Kassererens kontante beholdning er forsikret. Præmien betales af foreningen.

Bestyrelsen

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg
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På de følgende sider kan du se, hvornår du og de øvrige med-
lemmer skal på pligtarbejde i 2017. Man kan på denne måde se, 
hvem man evt. kan bytte med, hvis man er forhindret i at møde 
den dag, man er sat til.
Man kan også kontakte bestyrelsen herom.

Telefontid: Første tirsdag i måneden kl. 18-19. Skulle telefonen 
ikke blive besvaret med det samme, indtal da venligst besked.
Telefon nr.: 40 24 34 32
Mail-adresse: pligtarbejde@hf-cnm.dk 
HUSK at oplyse navn, telefonnr. og havenr. i forbindelse med alle 
henvendelser vedr. pligtarbejde.
Henvendelser på ovennævnte mobiltelefon og mail adresse tjek-
kes og besvares snarest muligt.

Havemedlemmer, der ikke selv har mulighed for at del-
tage på pligtarbejde (f.eks. pga. sygdom, arbejde el. lign.) må 
gerne sende en substitut, således at en anden person repræsen-
terer havenummeret på pligtarbejdet.

Havemedlemmer, der ikke ønsker at deltage på pligt-
arbejde, bedes rette henvendelse til administratoren for pligt-
arbejdet så tidligt på sæsonen som muligt (gerne inden sæ-
sonstart 1. april) med henblik på aftale om betaling af afgift for 
fritagelse. Se takst herfor på side 10.

Havemedlemmer, der udebliver fra indkaldt pligtar-
bejde uden anden aftale, bliver opkrævet en administrati-
onsafgift for udeblivelsen. For sent fremmøde til pligtarbejde 
betragtes som udeblivelse. Se takst herfor på side 10.

Bemærk …
1) man kan godt blive indkaldt til pligtarbejde mere end én gang 

på en sæson. Det afhænger af omfanget af opgaver, der 
skal løses i løbet af året. Men vi tilstræber kun at indkalde én 
gang pr. havenummer pr. sæson.

2) pligtarbejde afholdes lørdag formiddag (først og sidst på 
sæsonen) samt hver anden tirsdag aften (løbende over som-
meren).

3) der laves ikke aftaler om flytning af pligtarbejde fra én sæ-
son til en anden, da dette vil medføre for omfattende admini-
stration med det antal haver, der er i Carl Nielsens Minde.

(Riv ud og gem)

PLIGTARBEJDE 2017INDKALDELSE TIL
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§2.2 Haveforeningen og dens medlemmer kan 
være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark.

§3.4 Medlemmerne hæfter solidarisk for forenin-
gens indgåede gældsforpligtigelser, således som 
disse til enhver tid kan udledes af foreningens 
regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. På 
foreningens ejendom kan kun optages kollektive 
lån vedtaget på en ordinær generalforsamling, sub-
sidiært en ekstraordinær generalforsamling. Intet 
medlem kan ved lån optaget i pengeinstitut eller 
lignende få dette tinglyst på foreningens ejendom.

§3.7 Meddelelser og indkaldelser m.v. – anført i 
vedtægten, sendes til medlemmernes mailadres-
se. Medlemmerne har alene ansvaret for at holde 
bestyrelsen orienteret om ændringer i mailadres-
sen. For medlemmer der ikke har opgivet en gyldig 
mailadresse sendes meddelelser og indkaldelser til 
medlemmernes private bopælsadresser. Fremsen-
delsen sker medio marts.

§3.8 Medlemmerne skal meddele bopælsforandring 
til foreningen senest otte dage efter fraflytning.

§4.5 Når et medlem er i restance til foreningen i 
mere end 14 dage efter forfaldsdagen opkræves 
et påkravsgebyr. Gebyret fastsættes i overens-
stemmelse med lejelovgivningens bestemmelser 
om påkravsgebyr. Foreningen er berettiget til at 
lade restancen inddrive ad retslig vej. Haveejeren 
skal erstatte foreningen et hvert tab i anledning af 
misligholdelsen, herunder advokatsalærer. Påkravs-
gebyret, erstatning af foreningens tab samt geby-
rer i henhold til lovgivningen er pligtig pengeydelse. 
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et 
medlem at søge sig fyldestgjort i den - for ved-
kommende medlems have - værende bebyggelse 

§2.2 Haveforeningen og dens medlemmer kan 
være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark 
efter resultat af afstemning af foreningens med-
lemmer ved generalforsamling.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens 
indgåede gældsforpligtigelser, således som disse 
til enhver tid kan udledes af foreningens regn-
skabsaflæggelse overfor medlemmerne til Gene-
ralforsamlingen. På foreningens ejendom kan kun 
optages kollektive lån vedtaget på en ordinær 
generalforsamling, subsidiært en ekstraordinær 
generalforsamling. Foreningens gældsforpligtelser 
inkl. Optagede lån skal til hver en tid kunne fore-
vises medlemmerne på kontoret. Status foreslåes 
udprintet hver 3. måned visende indtægter og ud-
gifter. Intet medlem kan ved lån optaget i penge-
institut eller lignende få dette tinglyst på forenin-
gens ejendom.

Meddelelser og indkaldelser m.v. – anført i vedtæg-
ten, sendes til medlemmernes mailadresse. Med-
lemmerne har alene ansvaret for at holde besty-
relsen orienteret om ændringer i mailadressen. Kun 
for medlemmer med særlig tilladelse som heller ikke 
har et barns email-adresse at opgive sendes med-
delelser og indkaldelser til medlemmernes private 
bopælsadresser. Fremsendelsen sker medio marts.
Dette burde nedbringe de enorme summer der bru-
ges på porto og papir.

Medlemmerne skal meddele bopæl og nummer-
ændring til foreningen senest otte dage efter 
ændring. Det påhviler medlemmet at korrigere evt. 
fejl. Til generalforsamlingen hvert år kan der på en 
udprintet liste tjekkes for ukorrekte oplysninger i 
databasen og ellers på kontoret i åbningstiden.

Når et medlem er i restance til foreningen i mere 
end 14 dage efter forfaldsdagen opstartes den 
ved lov vedtagne rykkerprocedure. Loven har fast-
sat et minimum af 10 dage imellem hver rykker til 
et maks. På 100; pr. rykker. Foreningen er beretti-
get til at lade restancen inddrive ad retslig vej efter 
at rykkerproceduren er overholdt. Haveejeren skal 
erstatte foreningen ethvert tab i anledning af mis-
ligholdelsen, herunder advokatsalærer, medmindre 
at haveejeren får medhold. Det er IKKE tilladt for 
bestyrelsen at gemme evt. advokatregninger, som 
haveejeren er tilkendt ikke at betale, i Havemappen 
til inddrivelse ved havesalg.

Den 16. december 2016

Forslag 6

Af Cristina Matras

Haveforeningen

CARL NIELSENS MINDE
Gladsaxe Møllevej 75 · 2860 Søborg
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beplantning m.v. og intet må fjernes fra parcellen 
uden bestyrelsens tilladelse.

§6.1.1 Når et medlem ikke betaler administrations-
bidrag, eller andre pligtige pengeydelser af enhver 
art, og det skyldige beløb ikke er betalt senest 14 
dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet 
frem til medlemmet. Omkostninger og gebyrer be-
regnes i henhold til vedtægtens §4.5.

§6.1.2 Når et medlem groft forsømmer sin vedlige-
holdelsespligt, herunder når medlemmet i væsent-
lig grad misrøgter haven, så det er til gene for de 
øvrige medlemmer, og ikke trods påmindelse fra 
haveforeningens bestyrelse ophører hermed.

§7.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, 
når en anden generalforsamling- eller bestyrelsen 
finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af for-
eningens medlemmer skriftligt begærer det, dog 
skal mindst 3/4 af de begærede medlemmer være 
til stede ved generalforsamlingens start.

§8.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en 
bestyrelse, valgt af generalforsamlingens midte

§8.2 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle 
vælges for en 2-årig periode.
• I ulige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmed-

lemmer. 
• I lige år vælges formand og fire bestyrelsesmed-

lemmer. Genvalg kan finde sted.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter for 1 år ved 
hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen kon-
stituerer sig med næstformand, sekretær m.v. Som 
bestyrelsesmedlem og suppleant kan kun vælges 
én fra hver have. Undtaget herfra er valg til udvalg 
under bestyrelsen.

Nyt punkt

Når et medlem ikke betaler administrationsbidrag, 
eller andre pligtige pengeydelser af enhver art, og 
det skyldige beløb ikke er betalt efter rykkerproce-
dure + ved dom. Omkostninger og gebyrer bereg-
nes i henhold til vedtægtens §4.5.

Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdel-
sespligt, herunder når medlemmet i væsentlig grad 
misrøgter haven, så det bevisligt er til gene for de 
øvrige medlemmer og ikke baseret på bestyrelsens 
eller forbipasserendes smag , og ikke trods påmin-
delse fra haveforeningens særlige udvalg fastsat 
ved generalforsamling bestående af 5 haveejere 
med maksimum en repræsentant fra bestyrelsen. 
Afstemningen vil være med simpelt flertal. Dette 
udvalg, Det Særlige Havesynsudvalg (DSH) vil pas-
sende kunne have sit møde medio august efter ha-
vesynet af bestyrelsen er overstået.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når en 
anden generalforsamling- eller bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller når mindst 1/10 af forenin-
gens medlemmer skriftligt begærer det, dog skal 
mindst 50% af de begærede medlemmer være til 
stede ved generalforsamlingens start.

Foreningens daglige ledelse varetages af en besty-
relse, valgt af generalforsamlingens midte som kun 
har et punkt på agendaen: At skytte alle havemed-
lemmers interesser uden undtagelser eller i privat 
vindings øjemed.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle vælges 
for en 2-årig periode dog maksimum 2 valgperioder 
i træk startende i marts 2017 med tilbagevirkende 
kraft således at der i marts 2017 skal vælges friske 
kræfter for kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
• I ulige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmed-

lemmer.
• I lige år vælges formand og fire bestyrelsesmed-

lemmer. Der vælges to bestyrelsessuppleanter 
for 1 år ved hver ordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, 
sekretær m.v. Som bestyrelsesmedlem og supple-
ant kan kun vælges én fra hver have. Undtaget her-
fra er valg til udvalg under bestyrelsen.

§8.4 a. Et mistillidsvotum fra et bestyrelsesmedlem 
over for bestyrelsens virke udløser altid en ekstra-
ordinær generalforsamling med lige adgang for alle 
parter til foreningens aktiver da det altid er i for-
eningens medlemmers interesse.
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§8.5 Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for 
sit virke m.v. i en udarbejdet forretningsorden/ or-
ganisationsplan i relation til vedtægten i øvrigt. Be-
styrelsen skal under alle omstændigheder oprette 
et vurderingsvalg. Bestyrelsesmedlemmer har ikke 
stemmeret ved behandling af en sag, hvor vedkom-
mende er inhabil, eller en med denne beslægtet 
person er impliceret, eller på anden måde er per-
sonligt interesseret. Der føres beslutningsreferat/ 
protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmø-
derne. Referat/ protokol underskrives af formand 
og sekretær samt af et af de bestyrelsesmedlem-
mer, der deltog i mødet.

Nyt punkt

§8.6 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden 
så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der 
skal i det omfang det er muligt holdes et ordinært 
bestyrelsesmøde hver måned. Der skal afholdes 
mindst 10 bestyrelsesmøder om året.

§8.11 Efter enhver ordinær generalforsamling op-
retter bestyrelsen et udvalg til kontrol – og bedøm-
melse af dårligt vedligeholdte haver. Udvalget skal 
bestå af foreningens formand, foreningens næst-
formand, samt et medlem uden for bestyrelsen, 
evt. blandt sidste års præmietagere. Forsømmelser 
iht. reglementets stk. 1 påtales skriftligt af besty-
relsen med 3 ugers frist til at bringe tingene i orden. 
Hvis forsømmelserne stadig ikke er bragt i orden, er 
det bestyrelsens pligt – efter indstilling fra udval-
get – med 2 ugers varsel at pålægge medlemmet et 
gebyr fastsat af generalforsamlingen samt evt. at 
lade beløbet inddrive ved rettens vej som angivet 
i Vedtægtens §4, samt §6. Ændring af afgiftens 
størrelse besluttes på den årlige generalforsamling. 
Afgiften er en pligtig pengeydelse til forening

Nyt punkt

§8.5 Bestyrelsen fastlægger sit virke m.v. i en ud-
arbejdet forretningsorden/ organisationsplan i re-
lation til vedtægten i øvrigt som skal forelægges 
offentligt for medlemmerne. F.eks. i udhængsska-
bene. Bestyrelsen skal under alle omstændigheder 
oprette et vurderingsudvalg. Bestyrelsesmedlem-
mer har ikke stemmeret ved behandling af en sag, 
hvor vedkommende er inhabil, eller en med denne 
beslægtet person er impliceret, eller på anden 
måde er personligt interesseret. Dette skal kunne 
bevises ved evt. at indkalde det havemedlem som 
er impliceret. Evt. kan det optages på bånd som kan 
fremvises.  Der føres beslutningsreferat/ protokol 
over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne som 
skal offentliggøres. Referat/ protokol underskrives 
af formand og sekretær samt af et af de bestyrel-
sesmedlemmer, der deltog i mødet.

§8.5 a. Det skal sandsynliggøres og bevises ved an-
modning at formand eller menigt bestyrelsesmed-
lem ikke besidder poster andre steder der kan give 
tvivl om upartiskhed.

Bestyrelsesmøder som er offentlige og skal annon-
ceres evt. på hjemmesiden for havemedlemmer, 
indkaldes af formanden så ofte anledning skønnes 
at foreligge, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlem-
mer ønsker det. Der skal i det omfang det er muligt 
holdes et ordinært bestyrelsesmøde hver måned. 
Der skal afholdes mindst 10 bestyrelsesmøder om 
året.

Efter enhver ordinær generalforsamling opretter 
bestyrelsen et udvalg til kontrol – og bedømmelse af 
dårligt vedligeholdte haver. Det såkaldte Havesyn. 
Udvalget skal bestå af foreningens formand, for-
eningens næstformand, samt et medlem uden for 
bestyrelsen, evt. blandt sidste års præmietagere. 
Dette udvalg skal gennemgå, sammenligne, vurde-
re og efterleve de henvisninger som DSH udvalget 
er nået frem til baseret på de havesyn som besty-
relsens havesyn har udført og har sendt videre til 
DSH. Vedtagne forsømmelser iht. reglementets stk. 
1 påtales skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers frist 
til at bringe tingene i orden. Hvis forsømmelserne 
stadig ikke er bragt i orden, er det bestyrelsens pligt 
– efter indstilling fra udvalget – med 2 ugers varsel 
at pålægge medlemmet et gebyr fastsat af gene-
ralforsamlingen samt evt. at lade beløbet inddrive 
ved rettens vej som angivet i Vedtægtens §4, samt 
§6. Ændring af afgiftens størrelse besluttes på den 
årlige generalforsamling. Afgiften er en pligtig pen-
geydelse til foreningen.

§10.1 a. Alle større arbejder/udgifter over 50000; 
i CNM som der skal indhentes mindst 3 tilbud på 
skal til hver en tid kunne forevises medlemmerne 
på kontoret i åbningstiden og sættes til afstemning 
på generalforsamlingen.
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§10. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse 
med god regnskabsskik og før offentliggørelse un-
derskrives af revisorerne i sin helhed.

§10.3 De 2 interne kritiske revisorer skal når som 
helst - dog mindst 2 gange ordinært og 1 gang 
uanmeldt pr. år – gennemgå bilagene og foretage 
sammenhold med det aktuelle budget. De interne 
revisorer kan ikke omgøre bestyrelsesbeslutninger. 
Eventuelle bemærkninger meddeles bestyrelsen 
i en intern protokol, som opbevares af kassereren. 
De interne revisorer oppebærer honorar/løn efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

Nyt punkt

§14.4 Vurderingsudvalget kan bestå af minimum 
tre bestyrelsesmedlemmer, eller andre sagkyndige 
der af generalforsamlingen bemyndiges hertil.

§16.2 Forretningslokalerne til forhandling af dag-
ligdags forbrugsartikler kan forpagtes med eller 
uden tilhørende privatbolig.

§17.10 Foreningen opkræver løbende et a conto 
beløb for årets forventede vandforbrug sammen 
med opkrævningen af administrationsbidraget.

§10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse 
med god regnskabsskik og før offentliggørelse un-
derskrives af revisorerne i sin helhed. Der skal yder-
ligere opsættes et udspecificeret vandregnskab.

De 2 interne kritiske revisorer skal når som helst - 
dog mindst 2 gange ordinært og 1 gang uanmeldt 
pr. år – gennemgå bilagene og foretage sammen-
hold med det aktuelle budget. De interne revisorer 
kan ikke omgøre bestyrelsesbeslutninger. Even-
tuelle bemærkninger meddeles bestyrelsen i en 
intern protokol, som opbevares af kassereren. De 
interne revisorer oppebærer honorar/løn efter ge-
neralforsamlingens nærmere bestemmelser.
De nøje udspecificerede bilag skal til hver en tid 
kunne forevises havemedlemmerne i kontorets åb-
ningstider.

Oprette venteliste til køb af have som administreres 
af kasserer. Årligt gebyr kan være 250; som tilfal-
der foreningens daglige drift.
Det er venternes eget ansvar hvert år senest 01.06 
at tjekke op på indbetaling af gebyr samt kontak-
toplysninger på kontoret i åbningstiden. En venter 
kan afslå en have 3 gange før han slettes af listen.
Salg af haver skal udelukkende ske via ventelisten.
Denne procedure for at forhindre andres vinding på 
havesalg og sikre at indtægten går i foreningens 
kasse. Dette vil også forhindre auktionslignende 
tilstande så CNMs vedtægter om salg udelukkende 
af vurderingsprisen hævdes. 

Iflg. Tom måtte jeg ikke være med i Vurderingsud-
valget som bestyrelsesmedlem så jeg foreslår at 
det ændres til
§14.4 Vurderingsudvalget skal bestå af mindst 3 
bestyrelses uafhængige personer udvalgt på ge-
neralforsamlingen.

Forretningslokalerne som forpagteren råder frit 
over til forhandling af dagligdags forbrugsartikler 
som defineres af det daglige behov og ikke af be-
styrelsen, kan forpagtes med - eller uden tilhørende 
privatbolig med en til hver en tid samfundsrealistisk 
husleje.

Foreningen opkræver løbende et a conto beløb for 
årets forventede vandforbrug på de offentlige are-
aler sammen med opkrævningen af administrations 
bidraget.



Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2016

 Drift Budget Budget
 2016 2016 2017
INDTÆGTER
Administrationsbidrag 3.870.038 4.071.000 3.929.000
Vurdering af haver 56,300 75,000 50,000
Påkravsgebyr 3,275 20,000 17,000
Afgift ved udeblivelse af pligtarbejde 67,500 0 0
Indskud nye medlemmer, 32 haver 32,000 50,000 30,000
Renteindtægter bank   0 0 0
 4,029,113 4,216,000 4,026,000
Overskud ejendom:    
Lejeindtægt 98,082 98,000 98,000
Andel i ejendomsskat -8,812 -9,000 -9,000
Renovation -6,452 -6,000 -9,000
Tømning af spildevandstank -3,240 -10,000 0
Vedligeholdelse -54,592 -70,000 -291,000
 24,986 3,000 -211,000
Underskud pligtarbejde:    
 
Indbetalt 10,000 8,000 10,000
Udbetalt -11,200 -8,000 -10,000
 -1,200 0 0
    
INDTÆGTER I ALT 4,052,899 4,219,000 3,815,000
    
 
UDGIFTER 

Skatter og afgifter:    
Ejendomsskatter excl. marketenderi 792,318 792,000 792,000
Vandafgifter 312,937 300,000 24,000
Forsikringer 93,875 93,000 94,000
Falck-abonnement 9,327 9,000 10,000
Vægtafgift 2,370 3,000 3,000
 1,210,827 1,197,000 923,000

Ren- & vedligeholdelse:    
Bortkørsel af affald  637,486 610,000 838,000
Vandanlæg og rørarbejde 56,063 50,000 20,000
Vedligeholdelse af veje 16,916 45,000 55,000
Vedligeholdelse af bygninger 19,842 15,000 20,000
Vedligeholdelse af materiel 21,860 46,000 55,000
Leje af affaldscontainere 67,308 60,000 60,000
Nyanskaffelser i øvrigt 49,334 77,000 43,000
Elforbrug 81,100 200,000 80,000
Elforbrug pumpebrønde 0 0 50,000
Vedligeholdelse af anlæg 55,838 42,000 36,000
 1,005,747 1,145,000 1,257,000
    
 
Drift servicehuse:    
Salg af vaskerikort -8,850 -3,000 -3,000
Indtægter vaskeri -88,095 -70,000 -70,000
Salg af nøgler -4,000 -8,000 -5,000
Udgifter vaskeri, rengøring, sæbe mv 306,566 306,000 252,000
 205,621 225,000 174,000
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Lønninger:    
Bestyrelse 233,000 233,000 233,000
Revision 13,200 13,000 13,000
Leder af storskrald 5,000 5,000 5,000
Udendørs vedligehold (gårdmand) 27,400 28,000 28,000
Miljømand 5,000 5,000 5,000
Kontorrengøring 19,200 19,000 19,000
Brøndrensning 0 0 5,000
Vurdering af haver 60,360 90,000 70,000
 363,160 393,000 378,000

Kontingenter:    
Forbund 111,186 120,000 125,000
Kreds 49,590 53,000 50,000
 160,776 173,000 175,000

Omkostninger i øvrigt:
Telefon og internet bestyrelse, mobiltlf. vand pligt  13,640 12,000 12,000
Telefon kontor, IT system og BS aftale 43,414 43,000 46,000
Porto og gebyrer  9,647 27,000 12,000
Kontorartikler og kontorhold 11,809 11,000 7,000
Kørsel og transport 539 2,000 2,000
Kursusudgifter 250 6,000 2,000
Mødeudgifter 16,508 20,000 15,000
Generalforsamling 62,372 75,000 75,000
Revisorhonorar 19,000 19,000 20,000
Advokat 52,500 50,000 50,000
Gaver og blomster 4,722 4,000 6,000
Bekæmpelse af skadedyr 19,452 15,000 15,000
Pensionisttur indtægter -3,600 -5,000 -5,000
Pensionisttur 23,966 30,000 30,000
Præmieuddelingsfest 35,697 50,000 50,000
Familiefest indtægter -16,934 -35,000 -35,000
Familiefest udgifter 53,574 70,000 70,000
Børnefest indtægter -4,940 -4,000 -4,000
Børnefest udgifter 14,797 12,000 12,000
Udgifter Sct. Hansaften 274 3,000 1,000
 356,687 405,000 381,000
UDGIFTER I ALT 3,302,818 3,538,000 3,288,000
    
 
Resultat før renteudgifter og henlæggelse 750,081 681,000 527,000
Renteudgift kreditfore. beregnet af servicehuslån -242,129 -242,000 -227,000
Henlæggelse til 75 års Jubilæum 2018 -50,000 -50,000 -50,000
    
RESULTAT (til dækning af afdrag servicehuse) 457,952 389,000 250,000

STATUS 31. december 2016   
AKTIVER  2016 2015
Kassebeholdning  9,146 6,735
Bankbeholdning Danske Bank  50,903 33,393
Bankbeholdning Nykredit  925,484 1,408,898
Tilgodehavende administrations- og kloakbidrag  42,960 25,967
Forudbetalt kontingent forbund og kreds  79,344 95,813
    
Afholdte udgifter kloakarbejde, primo 42,291,418   
Renteudgifter kloak i året 1,330,812   
Afholdte udgifter kloakarbejde i året 10,086,945 53,709,175 42,291,418
Indbetalt kloakbidrag, primo -15,625,756  
Indbetalt kloakbidrag i året  -4,211,369 -19,837,125 -15,625,756
    



Servicehuse, anskaffelsessum 6,826,717  
Afskrevet tidligere -1,365,344   
Afskrivning over 20 år, 5. år -341,336 5,120,037 5,461,373
Ejendom matr. nr. 4a, 4cn og 4co, kontantvurdering  36,000,000 36,000,000
                                                                                  heraf grundværdi 34,807,200   
 
AKTIVER I ALT  76,099,924 69,697,841
    
  
GÆLD    
Skyldige omkostninger  257,456 8,515
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  33,976 34,580
Forudbetalte administrationsbidrag  134,487 89,082
Depositum   40,360 40,360
Bankgæld kloakering  16,088,504 9,120,224
Nykredit 2,3% kontantlån, rest 18 år - afdrag 782,913 17,189,087 17,972,000
Nykredit 3,1% kontantlån, rest 18 år - afdrag 243,642 5,773,955 6,017,597
GÆLD I ALT  39,517,825 33,282,358
  
EGENKAPITAL    
JORDFOND:    
Saldo 1. januar 2016  36,000,000 36,000,000
HENLÆGGELSE:  til 75 års Jubilæum 2018  100,000 50,000
KAPITALKONTO:    
Saldo 1. januar 2016 365,483   
Afskrivning servicehuse -341,336   
Årets resultat 457,952 482,099 365,483
    
EGENKAPITAL I ALT  36,582,099 36,415,483
    
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT  76,099,924 69,697,841
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Bestyrelsesvalgt revisor
Gladsaxe, den 7. februar 2017

Gladsaxe, den 7. februar 2017

Erling Kristiansen
Revisor FDR

Tom Atkins Ejvind Wilms, næstformandAnny Petersen, kasserer

Malene Leidecker Alice Dyssell Kim Johansen

Vagn JohnbeckDan Pilegaard Søren Randløv Nielsen

Klara Dam
Jane Kristiansen

Generalforsamlingsvalgte revisorer:
Gladsaxe, den 7. februar 2017

Revisionsberetning:
 Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring. Beholdningerne er 
afstemt.
Revisionen har ikke givet anledning til andre bemærkninger.
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Kloakprojektet
Haveforeningen Carl Nielsens Minde

Vand, Kloak, dræn og asfalt - 01-08-2014 til ultimo februar 2017

Garantiprovisioner:
1. Entreprenør 110,292
2. Forhåndslån 549,900 660,192

Tinglysningsomkostninger, stempel og stiftelsesomkostninger  551,980

Advokat  28,750

Hoffmann  26,470,796 
Hoffmann ekstraarbejder 21,764,061 48,234,857

Acting ingeniører 1,734,982 
DJ ingeniører 50,250 1,785,232

Landinspektør  112,186

Dong tilslutning  103,342

Nordvand tilslutning  54,765

Gartner, kloakmester og diverse til retablering  230,329

Bankgebyrer  369
  
 
Renteudgifter:
Kreditforeningslån 2015 585,251
Banklån 2015 58,882
Kreditforeningslån 2016 564,067
Bankrenter 766,746 1,974,946

Afholdte byggeudgifter  53,736,94

Forventede restudgifter maj 2017:  
Asfalt 2,500,000
Vejbump 500,000
Acting ingeniører 50,000 3,050,000

Forventet kloakprojekt i alt  56,786,948
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Noter til KLOAKPROJEKTET – Haveforeningen Carl Nielsens Minde

Kote fejl – Hovedkloakledning
Nordvands hovedkloak som de nye kloakker skulle tilsluttes, er på de tegninger der var tilgængelige ved projekteringen, 
angivet til at ligge dybere end den faktisk gør. Dette blev konstateret da Hoffmann skulle tilkoble den første hovedled-
ning
• En del haver skulle laves om
• Alle haver skulle kontrolleres for om der kunne etableres fald nok
• Alle hovedledninger skulle projekteres om – både etape 1 og 2
• Der skulle udføres flere pumpebrønde
• Enkelte hovedledninger skulle tilrettes.

Slagger / asfaltfræs / miljø
Under gravearbejdet blev det registreret at der under asfalten flere steder var slagger og andet affaldsmateriale. Det 
blev under et møde med kommunen godkendt at disse kunne bygges ind i vejopbygningen sammen med den fræset 
asfalt. Acting har sammen med miljørådgiver DJ-CO vurderet og dokumenteret hvor og hvor meget der kunne bygges 
ind, da bæreevnen er sværere at beregne end med stabilgrus. Ikke noget bygget ind i Æblevej.
• Håndtering af slagger
• Bortkørsel af den mængde der ikke kunne bygges ind.

Grundvandsforhold
Grundvandet står generelt højt i hele foreningen. Derudover har grundvandet varieret ekstremt meget på daglig basis 
afhængig af hvordan vejret har været. Dette har sammen med kote fejlen, der medførte at man skulle grave dybere, 
hvilket resulterede i flere ekstraudgifter.
• Leje af pumper og generator
• Ekstra jordhåndtering
• Bortkørsel af våd jord
• Tilkørsel af materialer til opfyld, nøddesten, sand og stabilgrus

Omlægning af dræn
Under gravearbejdet kunne det konstateres at drænet ikke var placeret som forventet. Dette gjorde, at man måtte 
skifte drænet for at komme til at udføre kloakarbejder.  Problemet er størst i Etape 1, hvor mange dræn er langsgående 
i vejen.

Videreføres til havemedlemmer
Der har under projektet været en del udgifter som kan videreføres til havemedlemmerne. Det drejer sig blandt andet 
om:
• Manglende oprydning i haver før gravearbejder
• Stikledninger der er ibrugtaget før frigivning, hvilket medførte spildevand i udgravningerne.

Foreningen har tilkøbt arbejder der ikke har været indeholdt i projektet
• Gartnerarbejde langs vejene
• Asfalt ved indkørsler
• Levering af grus og muld til haver
• Etablering af 2 vandalarmer
• Renovering af låg på målerbrønd ved motorvejen

Asfalt
Ved afslutning af byggesagen er der lagt GAB (underasfalt) i fuld bredde på de fleste veje i etape 1, Rosenvej mellem 
Pærevej og Hindbærvej. På Hindbærvej på det stykke Rosenvej går op til. Æblevej, samt Syrenvej Etape 2 ned til fest-
pladsen. Øvrige veje er lukket med GAB hvor der er gravet.
Før igangsætning af arbejder med slidlag gennemgås områderne (etape 2) for at afklare hvor store reparationer der er 
nødvendige, og om hvor man kan udjævne ved udlægning af slidlag ovenpå.

Tilkøbt 575.409
Græsarmering, leje container til bump, rør for el til festpladsen, nyt låg på brønden ved motorvejen, reetablering ind-
kørsler ved faskiner, stophane-nøgler, granit-kantsten, vinterforanstaltninger.

Spærretid 74.968
I byggeperioden stillede Gladsaxe Kommune krav om at der ikke måtte køres med lastbiler om morgenen i et bestemt 
tidsrum, Provst Bentzons Vej er skolevej.
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Dræn 1.505.059
Det eksisterende dræn i Lupinvej, Rosenvej, Irisvej, Æblevej, Syrenvej og Ferskenvej måtte tages op
og reetableres, da det lå i vejen for kloakprojektet. Spuling af diverse brønde
og andre gamle drænledninger. Udbedring og fejl på et gammelt dræn. Dræn lagt i indkørsler
tæt på motorvejen, samt langs kantstenen ved motorvejen.

Bortkørsel af jord, asfalt og brokker 3.447.336
Bortkørsel af ekstra jord, bortkørsel af våd jord, håndtering af beton og brokker i opgravet jord,
bortkørsel af jord med beton og brokker til sortering, tillæg for forurenet jord.
Etape 1: 17.900 – 4.700 tons = 13.200 tons / 1,8 = 7.333 m3 mere bortkørt jord
1.444 m3 Jord til sortering bort kørt (brokker, beton og jord)
Tillæg for 1024 ton jord klasse 2/3 kørt til Køge Modtage Center
Tillæg for 38 ton jord klasse 4 kørt til Køge Jorddepot
Bortkørsel af beton og asfalt
Etape 2: 9.219 – 3.096 tons = 6.123 tons / 1,8 = 3.402 m2 mere jord bortkørt
Etape 2: Tillæg for våd jord bortkørt: 2.826 m3 

Asfalt- / slagge-fræs 2.546.904
Ekstra fræsning af asfalt. Kørsel af asfalt-/slagge-fræs til depot. 
Bortkørsel af det sidste som ikke kunne bygges ind. Flytning af asfalt-/
slagge-fræs i foreningen, jordanalyse. 580 tons bortkørt, samt
reetablering af plads ved festpladsen

Hækkeklipning 204.658
Hækkeklipning, samt bortkørsel af hæk afklip i hele foreningen

Ekstra asfalt 976.950
Efter beslutning om at asfaltere alle veje i etape 1, samt ændringer i
etape 2 skulle der bruges mere asfalt end i projektet.

Ekstra arbejde på veje 3.962.298
Dybere udgravninger på Lupinvej, Rosenvej, Irisvej, Æblevej, Syrenvej
Og Ferskenvej, ekstra materialer (nøddesten og sand) til 
grundforstærkning på samme veje, ekstra håndtering af jord, ekstra
afretning på lukkede veje hvor medlemmer havde kørt i bil.

Forskellige reparationer 308.499
Ekstra arbejde grundet 10 Kv strøm kabel på Æblevej, stop i arbejdet
grundet projektændring, kæmpesten i have, samt diverse elfejl m.m.

Ekstra pumpebrønde og beton 478.866
Etablering af yderligere 4 pumpestationer, samt beton til at forankre dem.

Pumpesumpe / bortledning af grundvand 388.990
Etablering af pumpesumpe for at bortlede grundvand, Irisvej, Æblevej
og Ferskenvej, leje af generator, diesel til generator, hærværk på
generator ved at slukke dem, derved skulle Hoffmann bruge ekstra tid til
at pumpe vandet væk og der skulle graves mere våd jord væk og der skulle
tilkøres mere materialer til erstatning for jorden.

Ændringer i forskellige haver 506.813
Omlægninger af kloakstik i flere haver, samt diverse andre ændringer.

Græsfrø / muld og grus leveret til medlemmer 414.115
Indkøb af muld og grus til udlevering til havemedlemmer.

Styret underboring 3.817.000
Inden etape 2 blev startet op blev der beregnet på mængden
af jord som var kørt væk i forbindelse med etape 1 og her var allerede
sket en meget stor overskridelse af mængden af jord som blev kørt væk.
Så efter indstilling fra Acting og Hoffmann kunne vi ikke være sikre på, at
etape 2 også ville indeholde en kæmpe overskridelse af jordmængder.
Så der blev truffet beslutning om at lave styret underboring i sidste del af
Lupinvej, Rosenvej, Ferskenvej, Violvej og op til købmanden under pladsen,
samt i Hindbærvej området.



Spildevand i udgravninger fra medlemmers egne gamle installationer 263.119
I forbindelse med at Hoffmann gravede kloak ned i mange haver
gravede de igennem mange gamle interimistiske nedsivningsbrønde
som indeholdt menneskelig afføring og hver gang blev arbejdet stoppet
og slamsuger tilkaldt. 

Reetablering af rabatter langs asfalten og indgange til haver 752.700
I projektet var der ikke taget højde for, at rabatten mellem hver have 
og den nye asfaltkant skulle reetableres, her indgik foreningen en aftale
med Hoffmann om at dele udgiften i 2 lige store dele.

Vandalarmer og opgravning ved brønd motorvej 325.944
Nu da foreningen fik en hel ny vandforsyning blev det os meget klart
efter frostsprængningen ovre på Ferskenvej, at vi var nødsaget til at have
et alarmsystem som holder øje med disse sprængninger. Alarmerne blev
installeret lige inden etape 2 var afsluttet, og her viste den sit værd allerede
1-2 måneder efter, da der var en læk ovre i Hindbærvejs området, dog løb
vandet i et par dage inden fejlen blev fundet, som var en fejlmontering fra
havemedlems VVS-firma, som ikke havde sikret sig mod tilbageløb til den
gamle vandforsyning. De har også vist sit store værd ved 2 større
frostsprængninger her i vinter.

Håndgravning, samt opgørelse af projektet 1.214.536
I projektet er der rigtig mange steder hvor vandet kommer gennem
skellet fra naboen og bagboen og da vi havde betinget os at 
vandforsyningen i de gamle rør ikke måtte tage skade af gravearbejdet,
blev der rigtig mange steder gravet under vandrøret med håndkraft. Under
dette punkt ligger der også en opgørelse over antallet af meter kloakledninger
og vandledninger der er gravet i forhold til udbudsmaterialet, samt opgravning
for landmåler.

Foreløbig beregning på finansiering:
56.786.948 delt i 522 dele = 108.787,25 – derved forventet pris for kloakprojektet er 109.000 kr. pr have.
Differencen på 38.000 kr. kan indbetales til projektet når det endelige regnskab foreligger, eller afvikles med en ekstra 
månedlig betaling på 260 kr. over 20 år.
Dem der pt. betaler a conto 480 kr. pr. md. skal fremover betale 750 kr. pr. måned over 20 år.
Første betaling forventes at skulle finde sted fra 2018.
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OPSLAGSTAVLEN
Hundeluftning på 

foreningens område

Husk at det er dig, der har 

ansvaret for, at din hunds ef-

terladenskaber ikke ligger på 

vejen til gene for foreningens 

medlemmer. Brug i stedet de 

opstillede skraldespande til 

eventuelle poser.

Vandanlæg
Der skal være fri adgang for bestyrelse og vandhold til 
foreningens rense- og målerbrønde samt dræn–brønde.
• Utætheder på foreningens del af vand- og kloaknettet 

bedes meddelt foreningens gårdmand på dette vagt-
telefonnr. 5119 5354.

Færdsel i foreningen• Husk, at der i foreningen færdes mange børn 

på vejene, og ikke alle er opmærksomme på 

bilerne, så kør forsigtigt på foreningens veje 

og benyt jer af de mange ekstra spejle, der er 

opsat ved de mange sving og steder, der er lidt 

vanskelige at overskue.• At parkering på foreningens veje ikke er tilladt.

• At færdselsloven også er gældende på for-

eningens veje og p-pladser. Respekter venligst 

hastighedsbegrænsningen på max. 20 km/t.

Bestyrelsens kontortider

Sæsonen: Hver mandag ml. kl. 18.30-20.00, 

dog ikke 2. påskedag og 2. pinsedag.

Kontortiden om vinteren er normalt

1. lørdag i måneden fra kl. 10.30-12.00.

Tlf. 39 67 53 54

Emailadresse: bestyrelsen@hf-cnm.dk

Adresseændringer m.m.
Hvis man skal have post sendt ud i haven eller får omadresseret posten om

sommeren er den rigtige adresse sådan:

”Dit navn”

H/F Carl Nielsens Minde - ”dit havenr.” - 2860 Søborg

Da breve fra bestyrelsen til havemedlemmer altid sendes til den, der står først på

medlemsbeviset, er det vigtigt, at denne person også har sit navn på hjemadressens dør. Hvis 

ikke dette er tilfældet, vil postvæsenet returnere brevet med påskriften

”ubekendt efter adressen”.

Hvis man flytter og/eller får nyt telefonnr.

Der er stadig flere medlemmer, der undlader at melde flytning (jfr. vedtægten §3, 8), hvilket be-

tyder ekstra arbejde og penge til porto en gang mere. Mange glemmer også at skrive havenr. på 

flyttemeddelelsen. Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, 

skal du angive lejers/ejers navn i feltet ”Hos c/o (der er en forkortelse af det engelske udtryk 

”Care of”).

Rigtig mange havemedlemmer glemmer desværre at meddele, når de nedlægger

fastnettelefonen og får en mobil i stedet for. Bestyrelsen vil gerne have

telefonnr. på havemedlemmerne for hurtigere at kunne orientere dem,

såfremt der er sket noget ude i haverne, f.eks. oversvømmelse, indbrud eller brand.

HUSK også at meddele ændring af e-mailadresser, da rigtig meget info, bl.a. indkaldelser til eks-

traordinære generalforsamlinger, udsendes pr. e-mail til de medlemmer, der har oplyst en sådan.



Ambulance og politi
Skulle der opstå situationer, som kræver 

hurtig hjælp, bl.a. akut sygdom, brand 
m.v. så ring 112.

Skulle der opstå situationer, som kræver 

hjælp fra Politiet, så ring 114.

Pligtarbejde på haveforeningens fællesarealer
Alle havemedlemmer (undtaget nedennævnte) bliver en eller flere gange om året indkaldt 
til pligtarbejde. Alle ”pligtdatoer” for havemedlemmerne er lagt frem på hjemmesiden (www.
hf-cnm.dk) og her i bladet (til at rive ud og hænge op). Der udsendes ikke breve til de enkelte 
havemedlemmer herom.
Skulle der være behov for bytninger, kan dette gøres ved at sende en mail eller ringe på pligt-
telefonen.

Fritagelse for pligtarbejde
• Medlemmer over 70 år kan - hvis de ønsker det - blive fritaget for pligtarbejde vederlagsfrit.
• Udebliver man fra indkaldt pligtarbejde uden at have givet besked til den ansvarshavende 

i bestyrelsen, vil man blive pålagt en afgift for administration af udeblivelsen samt en ny 
indkaldelse til en anden dag. Det skal bemærkes, at en sådan pålagt afgift er pligtig ydelse til 
foreningen iht. vedtægten §12.2. Manglende betaling kan medføre ophævelse af medlem-
skab jfr. vedtægtens §6.1.

Du kan købe dig fri for arbejdet, jf. nedenstående takster, men bestyrelsen ser helst, at du del-
tager i fællesarbejdet.

 Ikke folkepensionister Folkepensionister
 (t.o.m. 64 år) (f.o.m. 65 år)

Fritagelse (hele sæsonen) Kr. 750 Kr. 200

Udeblivelse fra pligtarbejde
uden nærmere aftale
(pr. indkaldelse) Kr. 1.500 Kr. 1.500

Restance opkrævning + Kr. 100 + Kr. 100

Kontakt vedr. pligtarbejde: pligtarbejde@hf-cnm.dk eller tlf. 4024 3432 (telefonsvarer. Indtal 
tydeligt navn og havenummer)

Dagrenovation og haveaffaldAfleveres i de opstillede containere. OBS! Ingen dåser, plastdunke og pap i disse containere.
Småt metal (dåser o.lign.),hård plast (dunke og lign.) og papSorteres i de opstillede containere. 

Glas, flasker, blade, papir og batterierSorteres i de opstillede containere v/købmanden.
Aflevering af storskrald (kasseret indbo)Der indsamles i følgende weekender: 6.-7. maj og 9.-10. sep. mellem kl. 10 og 12. Vi henviser i øvrigt til Genbrugsstationen, Turbinevej 10 i Herlev. Åbningstider: Alle dage 9-18.

Miljø-affaldAlle former for farligt affald kan afleveres til foreningensmiljømand, der vil være til stede på Lupinvej i tidsrummetfra kl. 18.30 til 19.00 på de tirsdage, hvor der er pligtarbejde.

Vurdering af haver
Aftaler om vurdering af haver skal ske på

foreningens kontor i åbningstiden eller på

bestyrelsen@hf-cnm.dk

Havemedlemmet skal være til stede i haven

under vurderingen.

Der henvises i øvrigt til kolonihaveforbundets

hjemmeside www.kolonihave.dk



Kontakt 
Kontortid i sommerhalvåret (26/3-29/10):
Mandag kl. 18.30-20.00.
Undtagen 2. Påskedag 17. april
og 2. Pinsedag d. 5. juni.
Kontortid i vinterhalvåret:
Første lørdag i hver måned kl. 10.30 – 12.00.
Telefonnr.: 39 67 53 54
Mail-adresse: bestyrelsen@hf-cnm.dk
Post-adresse:
H/F Carl Nielsens Minde, Bestyrelsen
Gladsaxe Møllevej 75, 2860 Søborg

Kim Johansen
Bestyrelsesmedlem

Have nr. 166
Syrenvej

Peter Graff
Bestyrelsesmedlem

Have nr. 153
Syrenvej

Anny Petersen
Kasserer
Have nr. 44
Æblevej

Dan Pilegaard
Bestyrelsesmedlem

Have nr. 191
Syrenvej

Søren Randløv Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Have nr. 354
Irisvej

Malene Leidecker
Bestyrelsesmedlem

Have nr. 469
Lupinvej

Suppleanter: 
Tina Klingberg, have nr. 252, Ferskenvej
Heidi Schnoor, have nr. 440. Lupinvej

Tom Atkins
Formand
Have nr. 395
Rosenvej

Alice Dyssell
Bestyrelsesmedlem
Have nr. 441
Lupinvej

Haveforeningen Carl Nielsens Minde, Gladsaxe Møllevej 75, 2860 Søborg


