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Nyhedsbrev fra bestyrelsen   Søborg den 19. juni 2021 

 

Kære Haveejere! 

 

Nu har bestyrelsen været sammensat siden marts 2021, så det er på tide, at vi kommer ud med et 

nyhedsbrev, hvor vi informerer om nogle af de opgaver vi har skulle varetage. Lad os bare sige det lige 

ud - der er rigtig meget arbejde. Ikke alene fylder driftsopgaverne rigtig meget, men det er jo også en 

driftig haveforening med foretagsomme haveejere på godt og ondt.  

Ros til haveejerne 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til, at rose haveejerne i foreningen. Som bekendt er der 

sammensat en hel ny bestyrelse, der først skulle sætte sig ind i foreningens arbejdsopgaver og finde 

egne ben at stå på. Det har i nogle tilfælde betydet lidt længere svartider på henvendelser. Derudover er 

det glædeligt, at så mange har bidraget både i den elektroniske debat samt sendt konstruktive forslag til 

bestyrelsen om mange forskellige emner. 

Så kære haveejere tak for det! 

Fysisk generalforsamling den 21. august 2021 

Grundet Covid-19 har det ikke været muligt, at afholde Generalforsamling (GF) 2020 fysisk. Derfor 

blev den afviklet digitalt ad flere omgange. Med afholdelse af den sidste digitale GF 2020 her i juni, har 

vi fået taget stilling til det efterslæb af forslag, der var. 

Det er derfor glædeligt, at vi kan informere om, at GF 21 afholdes fysisk lørdag den 21. august, hvor 

der bliver mulighed for "live" debat om de punkter, der er fremsendt. Vi ser frem til at kunne møde jer 

personligt og høre jeres synspunkter. Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at GF naturligvis afholdes 

under de gældende Covid retningslinjer - hvilket betyder, at såfremt der forsat kræves et Coronapas for, 

at deltage, skal man naturligvis fremvise et gyldigt pas for at få adgang til GF. 

Administrative tiltag fra bestyrelsen 

Der var en del temaer, der har ligget og rumlet blandt haveejerne og som kom til udtryk gennem forslag 

om vedtægtsændringer på GF 20. Bestyrelsen har derfor brugt en del tid på, at drøfte og udarbejde en 

række retningslinjer for, hvordan bestyrelsen arbejder med disse temaer. Disse retningslinjer er lagt på 

hjemmesiden og hængt op i de forskellige opslagstavler/skabe. Der er således udarbejdet retningslinjer 

for bestyrelsens adgang til haverne, retningslinjer for, hvad gælder når en haveejer vil have skrevet en 

nr. 2 på havebevis, retningslinjer for behandling af nabostøj, og hvorledes henvendelse til bestyrelsen 

om naboklager skal håndteres. 
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Derudover arbejder bestyrelsen på at få tydeliggjort reglerne for byggesager således, at der ikke skal 

være tvivl om, hvad gælder, og hvilken proces der er ved ansøgning om ny- eller ombygning. Endelig er 

der nedsat et støjudvalg, der skal se på de forskellige problemområder, der er i foreningen grundet støj. 

Bestyrelsen er ved at udvikle en ny hjemmeside, som bliver mere moderne og brugervenlig. Vi glæder 

os til at lancere den.  

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at CNM skal være et rart sted for alle at være, hvor fællesskab og 

sociale aktiviteter er i højsædet. Vi er enige om, at sociale aktiviteter ikke kun skal iværksættes af 

bestyrelsen. Alle haveejere er velkomne til at starte aktiviteter op og give en hånd med fester o.lign., 

som bestyrelsen arrangerer.  

Vi glæder os til at se haveejerne til Skt. Hans 23. juni og sommerfest 7. august. 

Affaldssituationen i foreningen 

CNM er en stor haveforening med mange haveejere, hvorfor der naturligvis også er rigtig meget affald. 

Desværre kan bestyrelsen konstatere, at der tilsyneladende hersker en form for ligegyldighed eller mere 

egennyttemaksimering, hvor der ikke tænkes på fællesskabet men mere på sig selv. Det virker i meget 

høj grad som om, at helt klare og naturlige regler for god adfærd er sat ud af kraft.  

Dette kommer til udtryk på mange forskellige måder, men her et par eksempler: En haveejer stiller sin 

gamle og udslidte kummefryser ned på p-pladsen frem for, at køre den på genbrugspladsen, hvor den 

hører til. Dette er kun et ex. ud af mange. 

Spørgsmålet til pågældende haveejer er - hvorfor tror du, at det er foreningens ansvar, at køre din 

kummefryser væk?? 

Et andet område er vores fælles papcontainer. Nogle haveejere har åbenbart vanskeligt ved at forstå de 

ret simple sorteringsregler, der er. Der sniges alt muligt ind sammen med pappet, og containeren bliver 

overfyldt. Det betyder, at containeren ikke bliver tømt, og foreningen får en ekstraregning for en ny 

tømning.  

I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at på trods af opslag på Facebook mv. og opslag ved 

contanieren om, at man ikke skal smide mere pap i containeren på p-pladsen, men benytte en af de 

andre containere i foreningen, så går der mindre end et døgn, hvorefter man kan konstatere, at 

containeren på p-pladsen er endnu mere overfyldt og derfor ikke vil blive tømt.  

Seriøst vi kan kun undre os! 

Desværre kan man sige det samme i forhold til containerne, der er til bioaffald, plast, metal mv.  

Alt dette betyder, at haveforeningen får ekstraregninger, som skal betales af os alle sammen. 

Spørgsmålet er, om det er rimeligt, at et fåtal af haveejerne, der ikke ønsker at følge reglerne skal koste 

alle andre penge?? 
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Bestyrelsen er klart af den opfattelse, at det ikke er rimeligt og har derfor flere gange drøftet, hvordan 

problemerne kan løses – herunder evt. lejestigning og/eller brug af video overvågning på centrale 

steder. Bestyrelsen er dog også af den opfattelse, at dette er et drastisk skridt, og at andre initiativer skal 

afprøves først. Bestyrelsen er derfor lydhøre overfor haveejerne løsningsforslag til, hvordan vi i 

fællesskab løser dette problem 

Naboklager 

Sommeren er skøn med hygge og arbejde i haverne – men nogle gange også med støjende adfærd, som 
kan genere din nabo. Bestyrelsen har på det seneste modtaget en del klager over nabostøj, fx høj musik, 
råben og skrigen og larmende redskaber. Som nævnt tidligere er CNM en stor haveforening med mange 
huse, som ligger tæt. Derudover har den teknologiske udvikling med Soundbox, og elektrisk værktøj 
mv. også medført noget mere støj. Vi skal derfor opfordre alle til at vise hensyn og erindre om de 
regler, vi i fællesskab har vedtaget. 

Bestyrelsen har derfor udarbejdet råd og retningslinjer for, hvordan nabostøj kan håndteres, og hvordan 
bestyrelsen håndterer klager over nabostøj. Når bestyrelsen modtager klager, vil vi henstille til de, der 
larmer, at det skal høre op. Vi kan også tilbyde konfliktmægling og fungere som neutral tredjepart, hvis 
det ikke er muligt på egen hånd at skabe en god dialog med naboen om støjgener. Ved 
konfliktmæglingen vil vi få de involverede til at mødes og lave konkrete aftaler om nabostøjen. Det er 
en god idé at involvere en konfliktmægler e.l. tidligt i en uenighed, så konflikten ikke bliver værre, og 
det bliver meget svært at finde gode løsninger. 

Bestyrelsen behandler således ikke klager over nabostøj, hvor klageren ønsker, at være anonym eller 
ikke ønsker, at indgå i en konstruktiv dialog. I sådanne tilfælde vil bestyrelsen lukke sagen uden at 
foretage sig yderligere. 

 

Med venlig hilsen og ønske om en rigtig god sommer! 

 

Bestyrelsen 


