
Forslag til GF 2021

Indkøb af maskine til klipning af vores hæk, samt andre nytte-opgaver i foreningen.

Jeg har et forslag til hvordan vi kan gøre livet lettere for os alle herude i vores haver, samt
anvende vores fællesarbejde tid mere fornuftigt.

Fællesudvalget har i år gjodt et kæmpe stort stykke arbejde i at få koordineret beskæring og
klipning af vores offentlige og fælles hække, buske og træer og det har taget rigtig mange
timer som jeg mener vi kan optimere betydeligt med sådan en maskine.

Jeg har undersøgt markedet og fundet frem til at denne der nok er den mest optimale for
vores behov samt fundet et firma som har en demo model til salg for en rimelig pengen.

Maskinen kan også påmonteres en rive, koste eller en plade som kan skubbe haveaffald
sammen så der er mere plads oppe på vores haveaffalds område. Der er mange
muligheder.

1 cylinder 10 HK Hatz Diesel motor
8 km/t
3 hjulstræk

Vægt 400 kg
Højde 1,2 m
Længde 1,2 m
Bredde 1,0 m

Fri Højde 15 cm

Klippehøjde 3,5 m
Klippehøjde top hæk 2,1 m
Klippeskær 1,4 m

Har kørt 22,2 timer som demo model og er fra 2017.



Finansiering og vedligeholdelse af denne kunne ville være via indtægter fra fælles arbejde
og en mindre medlemsbetaling i form at et årligt beløb på 200 kr. som ikke kun skal dække
maskinen men også det hverv som skal udføre det. medmindre man lægger det ind under
fælles arbejde. Ideen er også at det en gang for alle kan løse vores udfordring med at få
beskåret vores egne hække (groft) og så kan man selv lige rette til og fin klippe hvis der er
behov for dette.

Økonomien ville se ud som følgende.

267 haver á 200,00 kr.  = 53.400,00 årligt

Indkøb af maskiner 106.250,00 kr.

Efter år 2, altså efter at maskinen er købt, vil der så være ca 13.400,00 kr til vedligeholdes
samt 40.000,00 kr. til nyt  hverv som kan deles op mellem 3-4 medlemmer.

Man kunne også forestille sig at man helt undlod at oprette et hverv og at det så var en
maskine som blev brugt i forbindelse med fælles arbejde og at de 200 kr. årligt fra hvert have
går til vedligeholdes og servive på masinen samt forskønnelse og og vedligeholdes af vores
forretningsområde.

Indhentet tilbud:

Jimmie Steinbeck
Solstien 32.



 
 

Grusveje Aut.Kloakmester Entreprenør 

Tilbud 

 

 

Leisted-Jensen Aps 
Grusvej.dk 
Præstevej 60 
3200 Helsinge 
Tlf.: 21 84 14 10 
Tlf.: 29 29 01 29 
Mail.: leistedjensenaps@gmail.com 
 

 

Dato: 29-06 2021 

Tilbud nr. 2021/65 

Finn Jensen 

Højdestien/Bakkestien 

2610 Rødovre 

Som opfølgning på besigtigelsen, har jeg lavet et tilbud på Højdestien/Bakkestien på i alt 3 x 460 m. 
 
For at etablere en grusvej med profil og afledningsareal i rabatterne skal vejen oprives og trækkes sammen 
med en grader og derefter skal rabatterne trækkes ind på vejen og komprimeres. Der køres knustbeton 0-
32 på, som udlægges i profil og på toppen skal der lægges leret vejgrus på i profil, det hele skal 
komprimeres, støvbindes og stabiliseres med Dustex. 
 
Oprivning og optrækning af eksisterende materialer i profil. Pris kr. 13.000,-. 
 
Anslået afgravning af rabatter 250 meter a´ kr. 35,- pr. meter. Pris kr. 8.750,-. 
 
Udlægning af 160 tons knustbeton i profil. Pris kr. 45.000,-. 
 
Dustex til støvbinding og stabilisering. Pris kr. 7000,-.  
 
Udlægning af 120 tons leretvejgrus i profil. Pris kr. 55.000,-. 
 
Samlet pris kr. 128.750,-. 
 
Til de oplyste priser skal der tillægges moms. 
 
Der stilles 1 års hul garanti. 
 
Leveringstid 4-5 uger. 
 
Betaling 8 dage. 
 
Levering i henhold til firmaets salgs -og leveringsbetingelser 
 
Venlig hilsen Christopher Leisted 
 



 
 

Grusveje Aut.Kloakmester Entreprenør 

 
 
 

 



Rødovre den 21. juli 2021

Til afd. A generalforsamling den 14. august 2021 – dagsordenens sidste 
punkt: Indkommende forslag. 

-------------------------------------------------------- 
1) Ad haveforeningens ordensbestemmelsernes punkt 19, fremgår det at udeblivelse fra 

fællesarbejde medfører et gebyr på 500,00 kr. pr. arbejdsdag.

Dette beløb vil jeg forslå ændres til 1000,00 kr. pr. arbejdsdag.

Motivation herfor:
Beløbet er senest blevet reguleret for over 14 år siden – da fra 200,00 kr. til de nuværende 500,00 
kr. pr. arbejdsdag. 
Det synes således på tide at ”pristalsregulere” dette gebyr, dette således at størrelsen på gebyret 
reelt vil kunne dække, at der kan købes ekstern assistance fra et gartnerfirma – det kan størrelsen 
det nuværende gebyr ikke!

Desuden kunne en forhøjelse af gebyret måske medføre at flere fik interesse i at  deltage i 
haveforeningens fællesarbejdsdage jr. bestyrelsens beretning, side 3 nederst. 

Dertil kommer at gebyrforhøjelsen tilbage i 2007 (eller før) havde denne effekt – altså at der de 
efterfølgende år deltog flere på fællesarbejdet….  😊   

Desuden ønskes 

2) Tilføjelse til punkt 19 i haveforeningens ordensbestemmelser som således bliver punkt 19 
b:

Følgende tekst ønskes tilføjet:

 ” I tilfælde af vejrlig, er det kun de fremmødte havelejere fra den indkaldte sti, som 
afkrydses for udført fællesarbejde. 

Motivation herfor:
Dette er en såkaldt uskreven regel som har eksisteret i haveforeningen i mange år. Det ønskes at 
denne regel fremgår af haveforeningens ordensbestemmelser, således at evt. diskussion herom 
kan undgås.      

Med venlig hilsen

Flemming Carlos Kragh

Åstien 42.    



Fra: Flemming Carlos Kragh fckragh@gmail.com
Emne: Forslag til generalforsamlingen den 14/8
Dato: 2. august 2021 kl. 12.00

Til: Bestyrelsen Afdeling A bestyrelsen@afdelinga.dk

Kære bestyrelse.

Nu da der alligevel er forslag til vedtægtsændringer som jo nok vil betyde afholdelse af en ekstraordinær, tænker jeg om vi ikke
lige skal have rettet en direkte fejl.

I § 13.3 skal "Rødovre kommune" rettes til Naturstyrelsen og "Kolonihaveforbundet Hovedstaden SV Kreds" rettes til
Kolonihaveforbundet.  

Motivation: Så er vedtægterne bragt i overensstemmelse med de faktisk forhold - og det er måske da meget rart 

!

M.v.h.

Flemming 
Åstien 42



Forslag fra bestyrelsen. 

Legeplads på festpladsen: 

Kolonihaveforeningen Afd. A, er ved at været i gennem et genera5onsski8e, med 
de9e mener vi at der kommer flere og flere børnefamilier i de haver der bliver solgt, 
det glæder os alle sammen med nyt liv i haverne. 

Bestyrelsen har igennem længere 5d tænkt over hvordan vi kan lave en legeplads 
hvor de mindre børn, som der kommer flere og flere af, og voksne kan forsamles, 
uden den megen trafik af store skraldebiler mm, vi har fundet en mulig løsning der 
kommer os alle 5l gode. 

Pladsen imellem foreningshuset og den gule bygning, der i dag bliver brugt 5l 
parkeringsplads, kan laves om 5l en legeplads, Dvs. der både er plads 5l børn, på 
legepladsen, og voksne ved fedtboden, og når købmandsgården bliver færdig, kan 
der laves en lille Cafe, hvor man kan sidde og holde øje med børnene. 

Vores nuværende skraldeplads bliver lavet om 5l parkeringsplads. 

Ny Skralde plads. 
Så er spørgsmålet hvor skal skraldepladsen så være, vi har tænkt at, hvis 
generalforsamlingen giver bestyrelsen lov, at købe en af de store hjørnegrunde der 
ligger ud 5l Brovej, når en bliver ledig, der er 5 mulige grunde, Højdes5en 1, Sols5en 
2 eller 3, og Nords5en 2 eller 3. Den mest centrale grund er Højdes5en 1. 

Fordele ved at fly:e Skraldepladsen: 
Vi kan lave en stor legeplads 5l børnene og der kommer ikke alle de mange 
skraldebiler mm ned igennem højdes5en og 5lbage ad Bakkes5en, så undgår vi også 
nogle af de mange huller i vejene, hvad så med dem der bor i den vestlige del af 
haveforeningen, de kan beny9e skraldepladsen på Vests5en.



Fra: Ellen Margrethe Rasch ellen.rasch@hotmail.com
Emne: Et lille hjertesuk
Dato: 1. august 2021 kl. 14.38

Til: A for Alle bestyrelsen@afdelinga.dk

Hejsa!
Ved ikke om nedenstående er en ting, som bestyrelsen afgør eller om det skal
forelægges som et forslag til generalforsamlingen.
Men vi er flere, som fast bruger udslagsvasken, der godt kunne tænke os at
tømningen på hverdage (ma-fr) blev udvidet om morgenen til kl. 10
idet vi godt er klar over, at det måske kunne irritere på lørdage ved fællesarbejde
og evt. åbning af fedtboden.
Tømning af toilettank i udslagsvasken foreslås ændret fra kl. 9 til 10 på hverdage
Ellen Rasch, Bakkestien 57





Fra: Søren Holm soren55holm@hotmail.com
Emne: forslag til ordinær generalforsamling
Dato: 30. juli 2021 kl. 14.48

Til: Bestyrelsen@afdelinga.dk

Hejsa.
 
Efter at have læst indkaldelsen hvor I opfordre havelejerne langs letbanen til at få sat
hegn op ,
Vil jeg foreslå at foreningen også får sat et hegn op på fællesarealet ud mod
ringvejen, for at forhindre folk at trampe hækken ned.
 
Også vil jeg foreslå at foreningen kigger på vores lidt ” søvnlige ” lygtepæle på
vejene.  Det kan være svært at se mørke personer om aftenen og dyr. Det vil pynte .
 
MVH
Søren Holm
Nordstien 53
 
Sendt fra Mail til Windows 10

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: Jytte Danielsen danillojyt@outlook.com
Emne: Forslag til generalforsamling d.14.august 2021
Dato: 26. juli 2021 kl. 12.05

Til: Bestyrelsen@afdelinga.dk

Bestyrelsen Sommerhuskolonien ABC afdeling A
Mange af vi kolonihavelejere, som vil sælge, har problemer med ulovligt opført
byggeri!
I lighed med at bestyrelsen henviser til håndværker-service som elektrikere, tømrere,
VVSere og ”tøm wc-tank”, ville det være rart, om man ligeledes kunne henvises til
folk, der kan rive ulovligt byggeri ned og fjerne det på betryggende vis:
At arbejdets udførelse og prisen herfor står i rimeligt forhold til hinanden!
 
MVH forslagsstiller
          Jytte Danielsen
          Veststien 46
 
 
Sendt fra Mail til Windows 10

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986



