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Dagsorden 
Ordinaer Generalforsam ling 

Den 31. oktober 2021 i Herlev medborgerhus 

1. Velkommen ved formand Majbritt Kronbol 
2. Valg of dirigent 
3. Valg of referent 
4. Valg of stemmeudvalg 
5. Beretning og fremtidige arbejde ved formand Majbritt Kronbol 
6. Beretning samt godkendelse arsregnskab 2019 og 2020 ved kasserer Anne Cameron 
7. Indkommende forslag: 
• Bilag 1 Endelig godkendelse of aendringer i vedtaegter 
• Bilag 2 Takst blad, endelig godkendelse 
• Bilag 3. Forslag til teksteendring i § 3.2 
• Bilag 4 Forslag om valg of bilagskontrollanter i stedet for interne revisorer 
• Bilag 5 Forslag om aendring of max antal personer pa venteliste 
• Bilag 6 Forslag om afgift ved manglende fremvisning of lovpligtig brandforsikring 
• Bilag 7 Forslag om fjernelse of ukrudt langs Ringvej 
• Bilag 8 Forslag om aendring/opdatering of ordensregler 
• Bilag 9 Forslag om ny belaegning pa stierne 
• Bilag 10 Forslag om bump 
• Bilag 11 Forslag om renovering of toilethus 
• Bilag 12 Forslag oprettelse of visa/dankort 
• Bilag 13 Forslag om 5bent kokken for klubber i HF Islegaard 
• Bilag 14 Forslag fra have lejer om aendring haek hojde 
• Bilag 15 Forslag fra have lejer om vejbump og vejbelysning 
• Bilag 16 Forslag fra have lejer om skorstene og braendeovn 
• Bilag 17 Forslag fra have lejer om brug of foreningens kokken 
• Bilag 18 Forslag fra have lejer om aendring of praemiering of haver 
8. Godkendelse of budget 2021-22 
9. Valg til bestyrelsen 

• Formand for 1 ar (lige ar) valgt i 2018 
• Kasserer for 2 ar (ulige ar) genvalgt i 2019 
• 3 bestyrelsesmedlemmer 

For 1 5r, Anne Dahl (lige ar) (valgt i 2018) 
For 2 ar, Gurli Kaa, (ulige ar) (genvalgt i 2019) 
For 2 ar, Bo Egestrom (ulige ar) (indtraeder i 2019) 

10. Valg of suppleanter 
11. Valg of vurderingsudvalg 
12. Valg of festudvalg. 
13. Voldgiftssag 



II/F ISLEGILAIIil 
,1.111111I,11YU1'!a 51 
2::111 II Y.IILl;\' 

Bestyrelsens beretning for HF Islegaard 2019 

Bestyrelsen har i lobet of Aret en masse forskellige opgaver, i denne beretning har vi forsogt at 

lave en opsamling of nogle of disse. 

Aret startede med, at det nyvalgte bestyrelsesmedlem of personlige arsager, valgte at traede ud of 

bestyrelsen, og derfor tradte 1. suppleanten ind. I ar har der derfor kun vaeret en suppleant. 

I starten of saesonen afholdt medlemmer fra bestyrelsen igen moder med alle "de ansatte" i 

foreningen. Bestyrelsen oplevede, at det var nogle gode og informative moder, og haber derfor, at 

denne tradition fortseetter. 

12019 skiftede 20 huse ejere, det er lidt feerre end i 2018. Nogle salg, (perioden fra, at have lejer 

meddeler, at de gerne A saelge, og til man underskriver papirer), har indimellem strakt sig over for 

lang tid. Det har bestyrelsen onsket at forbedre. Derfor har vi i samrad med vurderingsfolkene 

forsogt at finde nogle arbejdsgange, der kan gore, at det glider lidt lettere. Samtidig har A ogsa 

besluttet, at hvis/nar man A seelge, skal man meddele neestformanden det senest medio august, 

sAdan at et salg sa vidt muligt er aftalt og afsluttet ved saesonens afslutning. 

Ogsa i 2019 holdt A Abent pA kontoret i juli maned, ligesom vi i lobet of sommeren har udsendt 5 

nyhedsbreve, vi haber at dette initiativ har vaeret til gavn for jer. 

Pa grund of persondataloven (GDPR) har bestyrelsen vaeret nodt til at eendre pA nogle 

arbejdsgange, bl.a. skal alle dokumenter, der er personfolsomt, va;re forsvarligt "last" inde, og A 

ma ikke udlevere navn, adresse eller tlf. nr. pa have lejere til myndigheder o. lign. Derfor har 

bestyrelsen vaeret nodt til at vaere mellemmand, f.eks mellem have lejer og Radius. 

Kokkenet blev abnet i foraret efter en storre renovation og kan nu igen benyttes ved fester, - bade 

ved forenings arrangementer, men ogsa udlejes til private fester. Skralderummet blev i starten of 

seesonen taget i brug igen, og vi fik solgt containeren, og aflevering of affald er derfor tilbage ved 

festpladsen. 

Desveerre har vi konstateret en vandskade pA toilettet ved festpladsen, det skyldes et hul i taget, 

der er lagt presenning over, sa det ikke bliver vaerre, men dette skal selvfolgelig udbedres. 

Bestyrelsen indkaldte i 2019 i overensstemmelse med ordensreglernes § 2 til interessearbejde, en 

enkelt of disse blev aflyst pga. vejret, til de resterende var der desvaerre en del afbud, hvilket er 

aergerligt, da det bor va~re i alles interesse at vores forening vedligeholdes. Alternativt kan vi blive 

nodsaget til at hyre professionelle folk, til opgaverne. 

Det er en hyggelig dag, og der er arbejdsopgaver til bade unge og aeldre, - ingen overanstrenges. 
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7 haver blev preemieret i 2019, og de blev fejret ved en brunch pa Herlov kro, hvor de modtog et 

diplom og en gave. 

Pa generalforsamlingen i 2018 gav vi vores forrige formand, Helle Moller, mandat til sammen med 

det ovrige kloakudvalg at fore den sag, der efter anlaeg of kloak/vand og dreen, opstod mellem 

Islegaard og Barslund, og som bekendt endte i voldgiftsretten. Der er ingen tvivl om at de har ydet 

et kaempestort stykke arbejde for hele foreningen, - tusind tak for det. 

I forbindelse med forskellige "tiltag" fra Barslunds side, har bestyrelsen brugt en hel del tid pa at 

berolige have lejere, samt videreformidle information, dels fra vores advokat i forbindelse med den 

staevning, nogle modtog i sensommeren, og dels brev fra retten i Glostrup i forbindelse med den 

sidste henvendelse om staevning, som en del have lejere modtog sidst i 2019. 

Voldgiftssagen er nu endelig afsluttet, afgorelsen og hvilken betydning den far for den enkelte 

have lejer A blive fremlagt pa generalforsamlingen. 

Trods draining er der stadig meget vand pa flere of vores stier rundt om i haveforeningen. De 

draen, der ligger i stierne, kan simpelthen ikke traekke mere, end de gor. 

lobet of aret har vores teknikker til vand, draen og kloak va?ret nodt til at rense nogle of vores 

pumper. Nogle have lejere kommer vadservietter, vat, hygiejnebind o. lign i toiletterne, og det kan 

pumperne simpelthen ikke holde til, de gar i stykker! Reparationer of disse pumper er meget dyrt, 

sa vi henstiller til, at man kun kommer toiletpapir i toiletterne. 

I forbindelse med tilslutning til vand, har vi alle for anden gang skulle aflaese eget vandforbrug, ved 

afslutningen of saesonen. Aflaesning og indberetningen til vores sekretaer, har forlobet rigtig fint, 

der er dog stadig enkelte haver hvor vores "teknikker til vand, draen og kloak" har matte ud og 

afleese. 

efteraret udleverede vi haekplanter til de have lejere, som of en eller anden grund manglede. 

Foreningens traktor kunne ikke mere, sa den er blevet solgt. Hegnet mod Ringvejen har ogsa set 

bedre dage. Vi har forsogt os med lidt smareparationer, men vi ma konstatere, at det nok ikke 

holder i mange ar. 

Den arlige julefrokost, hvor alle de, der er "ansat" i foreningen, og deres aegtefa-,lle/samlevende, 

inviteres til en hyggelig komsammen, for at sige deco tak for indsatsen, matte vi desveerre aflyse, 

da der ikke var okonomi til det. 

Da brandforsikring er lovpligtig, har vi vaeret nodsaget til at indsamle oplysninger om alle de have 

lejere, der har tegnet en privat forsikring, disse have lejere skal hvert ar dokumentere over for 

bestyrelsen, at de har tegnet brandforsikring, og at den er betalt. 

Bestyrelsen har i det forgangene ar vaeret i kontakt med forvaltningen i Herlev kommune, og der er 

tilsyneladende ikke noget nyt i forhold til lovliggorelsesprocessen i forbindelse med vedtagelsen of 

Lokalplanen. 

Vi har ikke hort nyt fra Letbanen, men som I alle nok har opdaget, er den forsinket, hvor meget 

ved vi ikke endnu, men vi kan gaette. Da vi i oktober 2018 afholdt ekspropriationsforretning, blev vi 

fortalt at arbejdet med Letbanen skulle starte i marts 2019, indtil videre er det "kun" forbraendingen 

der har vaeret i gang. 
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Som I har kunne laese i ovenstaende, har bestyrelsen mange forskellige opgaver, disse er ikke 

beskrevet nogle steder, men er en del of det at drive en forening. 

En opgave er dog beskrevet, bestyrelsen skal sorge for at; lokalplaner, love og regler overholdes. 

Det har vi forsogt at leve op til. Vi har bl.a. vaeret pa haveinspektion/eftersyn i lobet of sommeren. 

Inspektioner/eftersyn er vedtaget pa tidligere generalforsamlinger, og star beskrevet i vores 

ordensregler. Pa inspektionerne/eftersynene noteres de ting, der iflg. lokalplan, vedtaegter og 

ordensregler ikke ses overholdt. Herefter sendes en patale om manglende vedligehold til have 

lejer, med angivelse of de mangler der bedes bragt i orden. 

Selv om vi nu en del gange i vores nyhedsbreve har understreget at sporgsmal sour helt abenlyst 

er noget, som kun bestyrelsen kan svare pa, er der stadig en del, der stiller sadanne sporgsmal i 

Facebook gruppen. Vi A endnu en gang opfordre jer til at rette henvendelse til bestyrelsen, enten 

ved personligt fremmode i kontorets abningstid eller pr. mail i fald i onsker korrekte svar. Derved 

undgar vi misinformation. 

Pa bestyrelsens vegne Majbritt Kronbol 
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Bestyrelsens fremtidige arbejde 2021-22 

Bestyrelsen har i det forgangne Ar, pA grund of manglende afholdt generalforsamling, opretholdt driften of 

foreningen. 

Ud over den helt almindelige drift, som kontakt med Kommune og div. myndigheder, er der ikke sA meget 

at berette om. 

Alt, hvad der er sket, er der lobende blevet oplyst om i bestyrelsens nyhedsbreve. 

Derfor har bestyrelsen i Ar besluttet, at vi i stedet for at sende en skriftlig beretning ud forud for 

generalforsamlingen, kat udsende dette skriv, som er bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde i foreningen. 

Som I alle er bekendt med, kan vi pga. covid-19, desvaerre ikke afholde generalforsamling, for det igen er 

muligt at kunne forsamles op til 500 personer. Bestyrelsen satser staerkt pA, at det vil kunne lade sig gore 

sidst i oktober. 

Da der ikke i foreningens vedtaegter er indskrevet mulighed for afholdelse of digital generalforsamling, er 

dette ikke en mulighed, medmindre der er tale om et nodstilfaelde som f.eks.: 

- Hvis foreningen akut star uden bestyrelse 

- Hvis foreningen mangler en kasserer og skal betale regninger 

- Hvis foreningen skal optage Ian, der ikke kan vente 

- Hvis foreningen skal treeffe andre nodvendige beslutninger for at forhindre retssager og 

inkasso m.v. 

Da intet of overstaende er tilfaeldet, har vi desveerre ikke anden mulighed end at have tAlmodighed og 

vente. 

Den manglende afholdelse of generalforsamling bevirker, at bestyrelsen kun kan varetage den daglige drift 

og derfor ikke kan tage initiativer til storre handlinger eller beslutninger, som er bindende for 

haveforeningen. 

Det forhindrer dog ikke den nuvearende bestyrelse i at se ind i fremtiden, sadan at vi pA den kommende 

generalforsamling kan fremleegge bestyrelsens forslag til det fremtidige arbejde. 

Der har ikke tidligere vaeret sat penge of til renovering og forbedring, og pA grund of udgifter til bl.a. advokat 

i forbindelse med sagen mod Barslund, har kassen i foreningen vaeret ret slunken. Dette er vi nu ved at fa 

rettet op pA, og som I vil kunne se, nar I modtager kassererens regnskab og budgetforslag, er der penge pA 

kontoen. 

For i fremtiden at have okonomiske midler til reparationer og vedligehold, vil bestyrelsen stifle som forslag 

til det fremtidige budget, at der henlaegges et X antal kroner til renovering og forbedringer hvert Ar. 
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Nedenstaende er nogle of de ting, vi i bestyrelsen mener er vigtige snarest muligt at udbedre i foreningen, 

noteret i tilfagldig raakkefolge: 

Flere steder i foreningen er der, til trods for vores dreening, stadig meget vand pa stier og i haver. Dette 

onsker vi at fa udbedret, - ligeledes er rigtig mange of stierne fyldt med store huller, hvilket vi selvfo]gelig 

arbejder pa at fa rettet op. Sidst neevnte har vi modtaget tilbud pa: Tilbuddet omhandler; Glentestien fra 

kobmanden og ned til festpladsen og Mejsestien fra festpladsen til kobmanden (ikke omradet ved 

festpladsen) De 2 tilbud vi har indhentet, lober op i henholdsvis ca. 100.000 kr. og i 180.000 kr. inkl. moms. 

I toilethuset ved festpladsen er der fundet fugt, og taget traenger til at blive skiftet. Vi har til denne opgave 

modtaget tilbud pa omk. 125.000 ink]. moms. 

Bygningerne pa festpladsen traenger til en ordentlig overhaling. 

Sortering of affald vil bevirke at der vil vaere flere tomninger, med det til folge, at der korer flere tunge 

renovationsbiler pa vores stier, derfor arbejder bestyrelsen pa at flytte skralde huset. Vores onske er, at det 

kan lade sig gore at flytte det op ved kobmanden, - i den naermeste fremtid vil vi undersoge, om det er en 

mulighed. 

Vi onsker ogsa at lave en hastighedsnedsaettende foranstaltning pa Marielundvej, og efterfolgende pa 

foreningens stier. For at fa dette godkendt hos politiet, kraever det et grundigt forarbejde, hvilket vi er 

pabegyndt. 

Der mangler skiltning i det meste of foreningen, og lys pa stierne, hvilket vi ogsa ved er et onske fra flere 

have lejere. 

Sa jo - vi arbejder videre, men har pga. den situation vi er i, har vi desveerre bare ikke mulighed for at saette 

det heft store arbejde i gang. 

Pa vegne of bestyrelsen 

Majbritt Kronbol 

Formand 
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Kassererns beretning 2019 

Som I kan se ser regnskabet anderledes ud end det plejer og det 
skyldes flere faktorer. 

Vi har i bestyrelsen valgt ikke at fa revideret regnskabet hos Lund-
Larsen, som de tidligere ar.Sidste ars revisions bidrag lob op i kr. 
75.000,00 og det synes vi ikke forenigen har rad til. Jeg har hele 
Januar arbejdet med materiale til Voldgiften der som bekendt blev 
afholdt den 29+30.01 og 03.02, og jeg har derfor ikke kunne na at 
lave regnskabet klar, sa vi kunne na at fa det revideret og samtidig 
er vores revisor Brian Mogensen er stoppet sa vi skulle cplmre en 
ny for 16r. Fra 01.01.20 er regnskabet som bekendt overgaet ti  
foreningsservice og de afholder afgifter til regnskab og opstilling i 
de kr. 85.000,00 vi skal betale om aret. 

Der har vaeret en del udfordringer pa det okonomiske plan i 2019, 
da vi har forsogt at betale alle ekstraomkostninger til voldgiften fra 
vores almindelige driftsregnskab og det har vaeret en udfordring. 
Foreningen havde kun et Lille belob i opsparede midler, til betaling 
of Voldgift, advokat og f.eks. rep of pumper. Vi har brugt de penge 
der var til radighed fra salg og de opsparede midler vi havde sa vi 
ikke skulle ud og lane penge. 

Driften 2019: 

Vi har omsat for 2.565 mill, lidt hojere end sidste ar, da vi var 
nodsaget til at opkraeve et ekstraordinaer belob i haveleje grundet 
de store regninger der kom fra Hofor vedr, gennemskylning ved 
kloakering. 

Skatter og afgifter: 
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vi har brugt 110.000 mere i ar hvilket igen skyldes det store 
vandforbrug, ellers er der kun sket aim. pristalsregulering pa de 
forskellige poster, det er denne type udgifter vi ikke sely har den 
store indflydeise pa, med undtagelse of vand og renovation. jeg vil 
endnu engang opfordre til at man sortere sit affald og alt man 
smider alt det der kan afleveres pa genbrugspladsen ud der, det 
betyder vi bruger feerre container og derved faider j udgift til 
renovation. 

Rep. og vedliigehold: 

Vi har i 2019 provet at holde igen pa alle punkterne under rep. og 
vedligeholdelse, men desvaerre gik vores pumper istykker efter et 
iynnedslag og matte repereres for over kr. 100.000,00, der har 
derudover vaeret en del srnareperationer pa pumperne, det skyldes 
at I havelejer smider klude, bind o.lig. i toilettet og det kan 
pumperne ikke klare, sa vaer sod kun at smide toiletpapir i toilettet. 

Admin.omkostninger 

4gsa her har vi forsogt at holde igen pa udgifterne, men isaer 
vores telefon og internet er Alt for hoj. vi  har forsogt at opsige 
abonnementet med det udlober forst jan.2022 vi opsiger alt hvad 
der kan opsiges lobende sa vj fir bragt denne udgift ned pa et 
acceptabelt niveau. 

Her kan vi se den store udgift til revisionen fra 2018, der var ikke 
hensat nok til at daekke udgiften i regnskabet for 2018 og derfor 
fremgar det i regnskabet i 2019. 

Den store udgift til bank gebyrer bliver vaesentligt mindre i 2020, da 
vi nu ikke skal betale gebyrer for opkraevninger der belob sig til ca 
kr.12.000,00 

Ovrige driftsudgifter: 
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Her har vi knap kr 40.000,00 mindre end i 2018, hvilket primaert 
skyldes vi droppede julefrokosten for foreningens ansatte og 
hjaelpere. 

Skyldig haveleje 31.12.2019 

der var 31.12.2019 et udestaende i haveleje pa kr. 104.111,94, 

det fordeler sig pa 31 havelejer, der er lavet afdragsordning pa kr. 
20.000,00, der bliver udlignet i lobet of for6ret. 

d.d er der indbetalt fra 19 haver, der er sendt rykkere til de 
resterende 
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I 

Ledelsespategning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt Arsrapport for 2019 for haveforeningen 

Islegaard. Arsrapporten er aflagt i overensstem m else med Arsregnskabsloven. 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig, sAledes at 
Arsrapporten giver et retvisende billede of foreningens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultat. 

Arsrapporten indstilles tit generalforsamlingens godkendelse den 1. april 2020 

Herlev den 08.03.2020 

1 Bestyrelsen: 

Majbritt Kronbol 
	

Anne Cameron 

Formand 
	

Kasserer 

Gurli Kaa 
	

Anne Dahl 	 Bo Egestrom 

Sekretaer 
	

nmstformand 

Interne revisorer: 

Kim Jonsson 
	

Marianne Fagerlund 	 Kim Karstensen 



2. 

Resultatopgorelse 1. Januar - 31. december 2019 

note 
2018 	t. 

kr 
Indtaegter: 

Budget 	Budget 
2019 	t. 2020 	t. 
kt. 	kr. 

1 2.555 Haveleje m.v, 2,565,555 2.493 2945 

Indtaegter ialt 2,565,555 2,493 2945 2,555 

Udgifter: 
2 2.045 Skatter og off. Afgifter m.v 2.137.802 1.866 1911 

3 264 Rep. og vedligeholdelse 83,849 234 591 

4 277 Administrationsomkostninger 248.849 263 298 

5 109 Ovrige Driftsomkostninger 68.587 118 126 

2.695 Udgifter I alt 2.539.087 2.481 2926 

-140 Resultat of primer drift -26.468 -12 -19 

6 -7 Resultat at udlejning -60 O 0 

-147 Resultat for renter -26.528 -12 -19 

7 1 Renteindtaegter 46 0 0 
8 9 Renteudgifter -3015 0 0 

-155 Resultat for afskrivninger -29.589 -12 -19 

9 21 Afskrivninger 15712 

-176 Arets resultat -13.877 -12 -19 



Noter 

Balance pr. 31.12.2019 

Aktiver: 

I 

2.019 2018 

Anlaegsaktiver: 
Ejendom (ejendomsvurdering 2016) 740.000 740.000 
Andre anlaeg, Bygninger og inventar 49.042.400 47.772.499 
Marketenderi 10.619 12.986 

Anlaegsaktiver i alt 49.793.019 48.525.485 

Omsaetningsaktiver: 
kassebeholdning og udleeg 0 0 
Banklndestaende 481.767 588.600 
Festudvalgets Bankkonto 43.518 40.191 
Havesalg Bankonto 34.933 252.004 
koakprojekt bankkonto 55.019 
Tilgodehavender: 
Andel Kloakprojekt ej indbetalt 20.810.072 21.150.212 
Haveleje 104.112 245.580 
Kobmand 15.000 16.085 
Andre tigodehavender 0 266 

10 Periodeafgraensningsposter 82.089 73,701 

Omssetningsaktiver I alt 21.571.491 22.421.658 

Aktiver i alt 71.364.510 70.947.143 



4. 

Balance pr. 31.12.2019 

Noter 
	

2.019 
	

2018 

Passiver 

Egenkapital 
Saldo primo 
Kloakprojekt: 
Indbetalt 
Ej indbetalt 
Arets resultat 

Egenkapit?l i alt 

Kortfristet gaeld: 
Vurderingskonto 
Kloakprojekt: 
LAn 
Barslund 
Egenbetalinger 
Depositum Marketenderi 
Meilemregning festudvaig 
forudbetait haveleje 
Hensat til Vandafgift 

10 	 Skyldige omkostninger 

Kortfristet gaeld i alt 

	

1,565,883 	1.742.648 

13.413.015 10.937.433 
19.139.222 19,979.022 

	

13.877 	-176.766 

34.131.997 32.482.337  

	

0 	 44 
0 

19.779.161 20, 519.394 
16.7 43.894 16.74 3.894 

	

0 	 0 

	

15.000 	15.000 

	

43.518 	40.191 

	

0 	20.136 

	

595.348 	1.100.000 

	

55.592 	26.147 

37.232.513 38.464.806 

Passiver i alt 	 71.364.510 70.947.143 



S. 

Noter 

2018 
t. kr 

1 - Haveleje m.v. 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

2.090 Haveleje 2.381.633 2,088 2.436 
54 Salg of haver 57,000 60 45 
18 Indskud 19.000 20 15 
44 Venteliste 40.000 25 10 
18 afgifter 7.500 0 
14 Bonus tryg 10.582 0 
27 vurderinger 46.300 0 

290 Vand 3.540 300 300 

2.555 2.565.555 2.493 2.806 

2. Skatter og off. Afgifter m.v. 

582 Jordleje 617.279 605 620 
135 Ejendomsskatter 134.305 140 145 
117 Vandafgift 575.918 450 520 
555 hensat til Vandafgift 0 0 
28 Falck og Hjertestarter 26.419 28 30 
45 Honorar hjaelpere 51.600 28 6 
45 Havelejegodtgorelse 55.500 45 60 
9 Tomning of toilet 0 

12 Bortskaffelse of tank 0 
9 Rengoringsart, Mm 11.465 10 10 

67 El 56.202 80 60 
127 Kontingenter 131.109 130 135 

9 kontingenter tidl. Ar 
306 renovation 311.581 350 325 

2.046 1.971.378 1.866 1,911 



6. 

2018 
t. kr 

Noter 

3. reparation og vedligeholdelse: 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

12 Interessearbejde 3.390 25 50 

50 5mAanskaffelser 16,458 30 20 

72 bygninger og inventar 11,500 50 250 

31 Xylem serviceaftale mm 166,424 43 50 

2 Installationer 5.813 0 

Nyt koretoj 40 

9 veje 4,583 30 125 

60 Hmkke 11.591 30 25 

25 Legeplads 25.590 26 26 

2 Udgifter til vedligehold 4.921 0 5 

263 250.270 234 591 

4. Administraionsomkostninger 

5 modeudgifter 887 5 2 

9 vurderingsudvalg 9.140 7 10 
69 Honorar bestyrelsen 39.000 45 45 

46 Havel ejegod tgorel se 46,000 48 56 
4 Kursusudgifter 750 4 10 

1 Gaver og blomster 200 2 1 

38 Kontorartikler og porto 25.405 42 30 
35 telefon og Internet 31,363 24 30 
21 bankgebyrer, opkraevnin( 21,670 20 10 
6 E clb udgifter 5.670 12 10 
4 VideoovervAgning 

0 Print og kopiering 4 

0 Advokatomkostninger 10 10 

39 Revision og regnskab 68,864 40 85 

277 248,849 263 299 



7. 

Noter 

2018 
t. kr 

5. - mvrige drifsomkostninger 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

47 	Foreningsfester 14,795 50 50 

18 	Generaforsamling .m.v, 22.524 20 20 

39 	Forsikringer 33.007 43 50 

5 	vaegtafgift traktor 0 5 

109 70.326 118 120 

6 - Udlejning of butik 

15 	Lejeindtaegt 15.000  15 15.000 

7 	Ejendomsskatter 6.900 7 7 

1 	Forsikring 1.638 2 2 

3 	Vandafgift 2,300 6 6 

4 	Afskrivning jf. note 9 2362 

15 	Udgifte udiejning 13.200 15 15 

-7 Resultat for skatternmssige poster 60 

Beregnet andel of foreningens 

-8 omkostninger 11348 of 2569735 -7.384 

-15 Arets skattemmssige resultat -7.324 
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Noter 

2018 
	

Budget Budget 
t. kr 
	

2019 	2020 
7. - Renteindtaegter 

	

1 	Bank 	 46 

8. - Renteudgifter 

	

-9 	Bank 	 3.015 

9. Andre anlmg, bygninger og Inventar: 

Se side 12 

10 - Periodeafgraensningsposter 

26 	leasing Legeplads 	 25.800 
48 	Kontingent Kolonihaveforbundet 	56.289 

94 	 82.089 



note 9 - audre aala& bygninger ug invmtar saint afskrivninger 

anskaifelsessum 
primo 2019 Tilgang 	Afgang Ultimo Primo 

Arets 
Afh aktiver afskr'tvninger Ultimo 

9• 

Saldo,ultimo 

Foreningshus og inventar 296.637 296.637 286.546 2.145 288.691 7.946 

Forbedringer of vinduer og dore 17.750 17.750 17.750 0 17.750 0 
Anlaeg of parkeringsplads 113.484 113.484 101.898 5.674 107.572 5.912 
Hyggekrog 30.955 30.955 30.955 0 30.955 0 
Pergolaer 188.823 188.823 186.823 0 188.823 O 
Toiletbygning 246.532 246.532 246.532 0 246.532 0 

Toilet wed markentenderi 37.375 37.375 37.375 0 37.375 0 
Skur udslagskumme 18.724 18.724 18.724 0 18.724 O 

Veje og dreening 485.263 485.263 401.799 2.389 404.188 81.075 
Haekke 71.749 71.749 71.749 0 71.749 O 
Redskaber 36.329 36.329 36.329 0 36.329 0 

Vandanlaeg 53.609 53.609 53,609 0 53.609 0 
Renovationsbygning 30.013 30.013 30.013 0 30.013 0 
Traktor 43.400 43.400 40.400 1.500 41.900 1.500 

Festplads, kokken my 39.476 39.476 39.476 O 39.476 0 
Stole og pavillioner 36.870 36.870 36.870 0 36.870 0 
Belaegning wed Flagstang 12.939 12.939 11.646 1.294 12.940 O 

Vejbump pa stier 27.101 27.101 24.390 2.710 27.100 0 
Omkostninger ved foreningshus 51.688 51.688 51.688 O 51.688 0 

0 
Igangvaerende kioakprojekt: O 
Radgivende ingenierer 1.319.963 93.750 1.413.713 0 0 0 1.413.713 
Otfentlige udgifter 863.257 0 863.257 0 O O 863.257 
Entreprenor 41.030.396 O 41.030.396 0 0 0 41.030.396 

Diverse udgifter kloak 3.816.479 699.103 4.515.582 0 O 0 4.515.582 

bankomkostninger og renter 630.254 492.774 1.123.0?8 0 0 O 1.123.028 

49.499.066 49.499.066 1.7Z§.57Z 15.712 1.742.284 49.042.409 
Markentenderiet: 
Nyt guiv 34.724 34.724 32.984 0 37.724 0 

Nyt tag 26.629 26.629 23.958 1.331 25.289 1.340 
Inventar 29.876 29.876 29.876 O 29.876 0 

Ny bagdor 20.6125 20.625 10.315 1.031 11.346 9.279 

111.854 111.854 97.133 2.362 104.235 10.619 



Kont nr. Konto navn Budget 2019 
Indtaegter 

1000 Haveleje m.v. i alt 2.575.200,00 
1020 salg of haver 15.000,00 
1025 salg of haver 45.000,00 
1015 venteliste 10.000,00 
1055 vand 300.000,00_ 

Andre indtaegter 
2.945.200,00 

Afgifter 
2 100 lordleje 620.000,00 
2115 Ejendomsskat 145.000,00 
2 1120  Vandafgift 520.000,00 
2140 Kontingent Kolonihavef. 135.000,00 
2160 Lonninger vand/toilet/plads 6.000,00 
2161 Fri haveleje medhjaelpere 60.000,00 
2175 El-dong 60.000,00 
2180 Renovation 325.000,00 

2191-96 Ovrige afgifter 40.000,00 
Afgifter i alt 1.911.000,00 
Rep. 00 vedligeholdelse 

2191 Service pA pumper 50.000,00 
2245 Interessesarbejde 50.000,00 
2246 Sma nyanskaffelser 20.000,00 
2250 Vedligeholdelse heekke 25.000,00 
2265 Vedl. Bygninger 250.000,00 
2285 Vedl. Veje 125.000,00 
2288 Legeplads 26.000,00 

2247-224 Ovrige udgifter 5.000,00 
Rep. & vedligehold i alt 551.000,00 
Administration 

2345 Lein bestyrelsen 45.D00,00 
2346 Fri haveleje bestyrelsen 56.000,00 
2365 Kontorartikler 30.000,00 
2380 Porto 1.500,00 
2395 Print og kopiering 0,00 
2410 Advokatomkostninger 10.000,00 
2420 Revision og regnskab 110.000,00 
2435 EDB - og bankgebyrer 20.000,00 
2445 Mobilt bredbAnd 30.000,00 
2446 IT Udgifter og videooverv$gi 10.000,00 

2310-244 Ovrige udgifter 11,000,00 
Administration i alt 323.500,00 
Ovrige udgifter 

2500 Renteudgifter 
2565 Praemiefester m.v. 50.000,00 
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Kassererens beretning 2020 

Aret 2020 har vaeret det forste ar, hvor vi har faet regnskabet lavet hos 

Foreningsservice i Kolonihaveforbundet. Der har vaeret nogle startvanskeligheder, 

men nu ser det ud til at kore rigtigt fornuftigt. Jeg har lavet en ny opstilling pa 

regnskabet, og derfor har det taget lidt laengere tid end det plejer, Regnskabet viser 

nu en storre gennemsigtighed end for og er nemmere at laese og forsta og det bliver 

enklere for en fremtidig kasserer at kcore regnskabet. 

Vi har i 2020 omsat for i alt kr. 3.609.255,00, heri ligger som noget nyt: 

opkraevninger til kobmand, vand og faellesforsikring, samt alle de indtaegter vi 

modtager pa et ar. 

Omkostningerne er nu inddelt for at gcore det nemmere at se sammenhaengen i 

regnskabet. 

Foreningsudgifter. 

Her ligger alle de udgifter, vi har vedrgrende vedligeholdelse, forsikringer og 

serviceabonnementer. 

Posten Tryg Police 600-5.001.441.060 pa kr. 269.239,00er modposten til den 

opkraevning, der er under indtaegter til forsikring. 

Vi har 1 ar brugt kr. 913.863,00 i udgifter vedr. foreningen. 

Posten Kloakprojektudgifter p5 kr. 218.750,00 udgor de udgifter, det kostede 

foreningen i renter og gebyrer for at have den forste del of forhojelsen of vores 

faelleslan frem til, at A fik en endelig afg0relse pa voldgiftssagen. Denne udgift 

kommer heldigvis ikke mere, nu er alt pa plads med Ian og aktiver i foreningen. 

Vi har tegnet nogle nye forsikringer pa vores pumpebronde for at irnodega store 

regninger, hvis uheldet er ude. Der er derfor afsat ekstra pa budgettet til dette. 

Pa posten ovrig vedligeholdelse er legepladsen, Iobende renovation of det gamle 

skraldeskur, rep. pa  kontorbygningen — disse poster vil fremover ligge under 

vedligeholdelse bygninger. Serviceaftalen pa legepladsen har vi valgt ikke at forny, 

den koster kr. 26.000,00 om aret. Vi har opsagt service pa legepladsen, fordi vi 

mente, at det var en meget dyr aftale, som vi tilsyneladende ikke fik ret meget for, 

da firmaet ikke formaede at sende syns rapporter fra tidligere ar til os! 

Afgifter 

Vi har i ar brugt kr. 2.025.706 til offentlige udgifter, heraf vandafgiften pa kr. 

889.225,00. Sarnmenligner man med det opkraevede hos havelejerne, er der et 

forbrug i foreningen pa faellestoiletterne pa kr. 98.409,00. Det lyder rigtig hpjt, sa 

husk stadig at spare pa vandet pa vores faellesomrader. Ellers har der kun vaeret de 

almindelige pristalsreguleringer pa denne post. Udgiften pa registreringsafgift p6 kr. 

258 er en efteropkrwvning fra skat efter at de havde faet deres inddrivelsessystem 
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op og kore. 

Administration. 

Vi har i ar brugt kr. 310.672,00. Her har jeg samlet alle honorarer/haveleje til de, der 

udforer et erhvery i foreningen. Den nye store post her er foreningsservice. der har 

kostet os kr. 90.750,00, hvilket svare til I<r. 260,77 pr. have. Grunden til at 

Udvalgshonorarer er sa lave er at, de der modtager fri haveleje, ikke medtages som 

opkraevning eller udgift i regnskabet. 

Ovrige udgifter: 

Vi valgte i 2020 at aflyse bade praemiefest og julefrokost, og i stedet betaenke de 
forskellige med en gavel<urv, og det har vi valgt ogsa at gore i 2021. 

Jeg har valgt at afskrive en masse gamle aktiver, vi ikke laengere har i foreningen, sa 
regnskabet er mere retvisende. og der er ryddet op en gang for alle. 

Diverse Udgifter er nedrivning of skur som vi fik hjaelp til, og i forbindelse med at 

Skats opkraevningssystem kom op at krbre, blev vi opkraevet vaegtafgift for tral<toren 

for 2015 og 2016. Jeg checkede, men vi var desvaerre il<I<e blevet opkraevet og matte 

betale. 

Balancen: 

Balancen er blevet meget forenklet i forhold til tidligere, vi har i dag 3 Aktiver: 

Marketenderiet 

Kloakken 

Dor i marketenderiet 

Resten er afskrevet i det store belob i ar da det er vaerdier vi ikke laengere har. 

Kloakprojel<t er nu medtaget med det I<orrekte belob i bade som et aktiv og en del of 

egenkapitalen. 

Pa grund of de mange renoveringsopgaver der er i foreningen, stiller bestyrelsen et 

forslag til budgettet, om en have leje stigning pa 500 kr. pr. have pr. kvartal, -hvilket 

I pa den kormende generalforsamling skal tage stilling til! 

Dette bliver min sidste beretning da jeg har valgt at trmkl<e mig som Icasserer, og jeg 

traeder derfor ud of bestyrelsen ved fgrst kommende genera lforsamling, nar det 

engang kan lade sig gore, at vi modes igen. 

Venlig hilsen 

Anne Cameron 
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Ledelsespategning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt arsrapport for aret 2020 for Haveforeningen Islegaard. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven 

leg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig, saledes at arsrapporten giver et retvisende 

billede of foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling sarnt resultat. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse den 

Herlev den 10.06.2021 

1 bestyrelsen 

Majbritt Kronbol 	 Anne Cameron 

Formand 	 Kasserer 

Gurli Kaa 
	

Anne Dahl 	 Bo egestrrpm 

Sel<retaer 	 Naestforrnand 

Interne Revisorer 

Kim Jonsson 
	

Marianne Fagerlund 	Kim Karstensen 
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Resultatopgorelse 1. januar - 31. december 2020 

Regnskab Regnskab Budget Budget 

2020 	2019 	2020 	2021 

Indtaegter 

Opkraevninger 2.422.250,00 2.381.633,00 2.575 2.784 

Gebyrer og brugerbetaling 103.900,00 173.340,00 70 162 

Opkraevet til vand 790.816,33 0,00 300 750 

Opkrazvet til Tryg forsikring 268.451,50 0,00 270 

Bonus fra Tryg 19.837,34 10.582,00 

Salg of brand 4.000,00 0,00 

Indtwgter i alt  3.609.255,17 2.565.555,00 2.945 3.966 

Omlcostninger  

Fore ningsudgifter 913.862,99 419.266,00 766 1.529 

Afgifter 2.025.706,20 1.695.285,00 1.670 1.955 

Administration 310.671,79 355.949,00 365 421 

QOvrige udgifter 139.181,08 68.587,00 126 60 

Udgifter 1 alt  3.389.422,06 2.539.087,00 2.927 3.965 

Resultat  219.833,11 26.468,00 181 	1 

I 
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Balance 2020 

Aktiver 

Anlaegsaktiver 

Ejendom (ejendomsvurdering 2016) 740.000,00 

Kloakanlaeg 36.220.157,78 

Marketenderi 8.253,00 

Omsartningsaktiver 

Haveleje 152.091,44 

Vandafregning for 2020, havelejer 180.189,53 

Skyldigt vedr. I5n 19.108.779,56 

Festudvalgskonto (0332298) 43.517,97 

Ovrige bankkonti 604.623,47 

Omsaetningsaktiver i alt 20.089.201,97 

Aktiver i alt 57.057.612,75 

  

Passiver  

Skyldige omkostninger / mellemvaerende 205.917,22 

Mellemvaerende, handymaend 1.629,38 

Kloaklan (0105360) 19.108.779,56 

Deposita 18.000,00 

Skyldigt i alt 19.334.326,16 

Egenkapital 

Egenkapital primo 1.283.295,70 

Periodens resultat 219.833,11 

Moak 36.220.157,78 

Egenkapital i alt 37.723.286,59 

Passiver i alt 57.057.612,75 

  



Specifikationer 

Regnskab Regnskab Budget Budget 
Indtaegter 
	

2020 	2019 	2020 	2021 

Opkraevninger 

Haveleje 2.029.900,00 2.094.533,00 2.436 2.784 

Ekstraordinaer haveleje 165.120,00 0,00 0 

Ekspertanceliste / venteliste 64.000,00 40.000,00 10 38 

Voldgift 145.320,00 290.640,00 0 0 

Leje, k0bmand 15.000,00 15.000,00 15 15 

Porto 2.910,00 3 

Opkreevninger i alt 2.422.250,00 2.440.173,00 2.461 2.840 

2 	Gebyrer og brugerbetaling 

Bad kr 8.000 kr 7.500 kr - 

Restancegebyr kr 500 

Salg of haver kr 52.000 kr 76.000 kr 60 kr 80 

Vurderingsgebyr kr 43.400 kr 46.300 kr 44 

Gebyrer og brugerbetaling i alt kr 103.900 kr 129.800 kr 60 kr 124 

Omkostninger 

3 Foreningsudgifter 

Regnskab Regnskab Budget Budget 
2020 	2019 	2020 	2021 

Vedligeholdelse, installationer 13.987 55 

Vedligeholdelse, vandledning 5.194 0 

Vedligeholdelse veje 5.813 600 

Vedligeholdelse Bygninger 11.500 250 150 

Udvendig vedligeholdelse 30.896 37.181 51 40 

Vedligeholdelse, ovrig 59.795 4.921 5 0 

Inventar og smaanskaffelser 13.150 16.458 20 15 

Fore ningsforsikringer 40.703 33.007 50 65 

Interessearbejde 20.810 3.390 50 74 

Xylem serviceaftale 74.262 166.424 50 80 
Falck 26.660 26.419 30 30 

Tryg, police 600-5.001.441.060 269.239 270 

I<loalcprojekt-udgifter 218.750 0 0 0 

Kontingenter 140.418 131.109 135 150 

Fore ningsudgifter i alt 913.863 436.222 641 1.529 



4 Afgifter 
El 61.699 56.202 60 65 

Renovation 317.016 311.581 325 320 

Jordleje 622.147 617.279 620 630 

Ejendomsskat 135.361 134.305 145 140 

Registreringsafgift 258 0 0 0 

Vandafgift 889.225 575.918 520 800 

Afgifter i alt 2.025.706 1.695.285 1.670 1.955 

5 Administration 

Kontor- og modeforplejning 3.187 877 2 5 

Porto 7.033 0 0 7 

Inventar og smaanskaffelser 1.121 0 0 10 

Kontorartikler 16.360 25.405 30 20 

IT & telefoni 36.201 37.033 40 24 

Administrative gebyrer 14.670 21.570 10 30 

Kurser 750 750 10 4 

Bestyrelseshonorar 81.000 85.000 101 93 

Udvalgshonorar 54.600 107.100 66 128 

Revision 5.000 68.864 5 

Foreningsservice - Okonomi 90.750 0 85 95 

Administration i alt 310.672 346.599 344 421 

6 	Ovrige udgifter 

Arrangementer og fester 8.540 14.795 50 0 

Generalforsamling 22.524 20 20 

Gaver og anden opmaerksomhed 3.542 0 15 

Renter og gebyrer 5.197 20 

Afskrivninger 98.811 0 5 

Diverse udgifter 23.092 0 0 

Ovrige udgifter i alt 139.181 37.319 70 60 



Balance 

7 Marketenderi 

Ny bagdor, marketenderi 20.630,00 

Akk. afskrivning, ny bagdor marketende -12.377,00 

Marketenderi i alt 8.253,00 

8 	Likvide beholdnigner 

Driftskonto forening (0423374) 194.542,93 

Driftskonto KHF (0251530) 338.534,77 

Venteliste (0244149) -1,00 

Vurderingsudvalg (0247881) -5,00 

Vedligehold/salg (0247911) 72.249,80 

Indbet. kloak-kto (0243712) -421,26 

Havesalg (0249191) -276,77 

Likvide beholdnigner i alt 604.623,47 

9 	Skyldige omkostninger / mellemvaerende 

Skat, mellemvaerende -4,76 

Diverse mellemvaerende 162.403,98 

Mellemvaerende festudvalg (bankl(onto) 43.518,00 

Skyldige omkostninger / mellemvaerende i alt 205.917,22 

10 Deposita 

Depositum, kobmand 15.000,00 

Depositum, lastbil 3.000,00 

Deposita i alt 18.000,00 



Bilag 1 

 

Vedtaegter for haveforeningen Islegaard. 
11/11  ISLEGAA1111 
M 1111111 \~11J 31 
lllmm~n 

§ 1. Haveforeningens navn er "Islegaard". 
Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 

§ 2. Formal og virke. 

2.1. Haveforeningens formal er at administrere de pA haveforeningens ejendomme matr. 3a. 68. 
69. of Herlev kommune etablerede kolonihaver, pA en billig og betryggende made. 
At sikre medlemmerne de storst mulige fordele efter generalforsamlingens naermere beslutning, 
At foranledige at der foretages fa-,Iles foranstaltninger i medlemmernes interesse, sasom 
vedligeholdelse of veje, vandforsyning, draening m.v. 
De til udforslen of sadanne vedtagne faelles formal nodvendige midler, kan med bindende 
virkning pAlignes hvert enkelt medlem. 

2.2 Foreningen og dens medlemmer skal vaere medlem of Kolonihaveforbundet 

2.3. For ethvert medlem gaelder, at man under ansvar for de til enhver tid gaeldende 
bestemmelser om havens anlaeg og bebyggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m. 
Man ma gore sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformAl. 

Der gaelder derfor en raekke bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige Abne 
sommerland. 

§ 3. Medlemmer. 

3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets 
indgaelse. 
Ved medlemskabets indgaelse betales et of Generalforsamlingen fastsat indskud. 
swtningen: Der kan pafores — Endeligt overdragelsesdokument — 2 navne i h. t. 
Kolonihaveforbundet for Danmarks regler fores/as slettet of §3, 1, star nemlig ogsa under § 
3.4 

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopeel i Hovedstadsomradet udenfor 
haveforeningen. (det er foruden Kobenhavn de 18 kommuner rundt om) 
Adresseaendring skal omgaende meddeles sekretaer eller kasserer senest 2 uger efter, at aendring 
er sket. 
Optagelse of medlemmer skal sA vidt muligt folge haveforeningens venteliste. 
En ledig have skal tilbydes medlemmerne ved internt opslag i 8 dage 
Ved anmodning om overtagelse of en ledig have, tildeles denne efter medlemsanciennitet i 
haveforeningen. 
Overtages haven ikke internt i haveforeningen, tilbydes haven eksternt i h.t. en offentlig venteliste, 
der max kan indeholde 100 myndige personer. 
SAfremt en person pA ventelisten ikke reagerer pA det udsendte tilbud inden 3 hverdage, flyttes 
vedkommende nederst i raekken. 
Vurdering of huse sker i perioden 1. april til 30. september. Ved skilsmisse eller Skifteret kan der 
blive vurderet udenfor dette tidspunkt. 



3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. 

3.4. Ved leje of en havelod oprettes en lejeaftale — Endeligt overd rage lsesdokument — der kan 
pafores 2 navne i.h.t. Kolonihaveforbundet regler. Et medlem kan kun erhverve en have og kan 
ikke samtidig vaere medlem of en anden haveforening under kolonihaveforbundet for Danmark. 
Overtraedes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemalet til ophor med 14 dages varsel 
jfr. §7 

3.5 Afgifter for overtraedelse of vedtaegter og ordensregler, se afgiftsbilag 

§ 4. Hwftelse.  
Haeftelsesform. Medlemmerne haefterne personligt prorata for 125% of deres andels storrelse for 
foreningens indgaede gaeldsforpligtelser saledes, at disse til enhver tid kan udledes of foreningens 
regnskabsaflaeggelse overfor medlemmerne. 

§ 5. Leje.  

5.1. Leje for det enkelte havelod fastsaettes of foreningens generalforsamling ud fra det budget, 
som of foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. 
Generalforsamlingen kan fastsaette engangsbelob til udforelse of storre anlmgsarbejder, f.eks. 
kloak, vand led ningsnedleaggelse, opsaetning of el og lign. sadanne engangsbelob er pligtige 
penge ydelser i leje forholdet. 

5.2. Betaling of haveleje anses for rettidig, nar den erlaegges senest 3.hverdage efter 
forfaldsdagen, eller nar denne hverdag er en lordag den folgende hverdag. Forfalder havelejen 
eller anden pligtige penge ydelse til betaling pa en helligdag, en lordag eller pa grundlovsdag, 
udskydes forfaldsdagen til den folgende hverdag. 

5.3. Hvis havelejen eller anden pligtige penge ydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen 
opkraeve et of generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemalet 
til ophor.  jfr. § 7. 

§ 6. Ordensbestemmelser oq vedligeholdelse of det lejede 

6.1. Generalforsamlingen fastsaetter ordensbestemmelser m.m. som skal vaere ga,ldende inden 
for omradet, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 

6.2. Medlemmet er forpligtet til at overholde alle bestemmelser, som foreningens 
generalforsam ling, bestyrelse eller offentlige myndigheder palaegger omradet, ligesom medlemmet 
er forpligtet til at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser. 

6.3. Bestyrelsen skal godkende alt anlaeg og byggeri inden pabegyndelse. Pabegyndt 
byggeri og anlaeg skal faerdiggores inden for 12 mdr. Man kan sage bestyrelsen om 
forlaangelse of byggeperioden 

§ 7. Opsiqelse/ophaevelse of lejemalet. 

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophmve den indgaede lejeaftale, hvis leje 
eller anden pligtig penge ydelse ikke er betalt rettidigt, og hvis medlemmet ikke har betalt 
restance, senest 14 dage efter at skriftligt pakrav er afsendt eller fremsat, pr. brev med 
afleveringsattest, eller ved personlig aflevering. 
Det er en forudsartning for ophmvelse of lejeaftalen, at foreningens pakrav er afgivet efter 
sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemalet bliver ophmvet, 
hvis restance ikke er betalt inden udlobet of den meddelte frist. 



7.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophaeve den indgaede lejeaftale, hvis medlemmet 
overlader brugen of havelodden til anden og trods patale forsaetter dermed, eller safremt lejeren of 
havelod eller dennes husstand ved sin adfaerd er til vaesentlig gene og ulempe for foreningen og 
dens medlemmer. 

7.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophaeve den indgaede lejeaftale, hvis medlemmet i 
vaesentlig grad misrogter den lejede havelod eller groft tilsidesaetter bestemmelser palagt omrade 
ude fra, eller pa tilsvarende made tilsidesaetter foreningens til enhver tid gaeldende vedtaegter og 
ordensbestemmelser. 
Grov tilsidesaettelse of bestemmelser palagt omradet udefra er f.eks. overtraedelse of forbuddet 
om 
benyttelse of kolonihavehuset til beboelse i tidsrummet sommertidsstart til sommertidsslut. 

7.4. Nar lejeretten til havelod er opsagt eller ophaevet, kan det udtraedende medlem frit medtage 
bebyggelse inklusive fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages pa en sadan made, at 
havens anlaeg savel som det kollektive foreningsanlaeg ikke pafores skade. 

7.5 Hvis bebyggelsen opfyider gaeldende forskrifter, har det udtraedende medlem ret til at saelge 
bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtraede i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget of 
en forudgaende vurdering og vaerdianseettelse of det, som kan indga i salget. Salg kan ikke 
betinges of forpligtelse for kober til samtidig kob of indbo og redskaber. 
Vaerdiansaettelse skal finde sted inden for rammerne of de of Kolonihaveforbundet, udstedte 
retningslinjer, og skal udfores of et nedsat vurderingsudvaig efter de for omradet gaeldende 
bestemmelser. 
Salg kan ikke finde sted uden bestyrelsens direkte medvirken. 

7.6 Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemalets opsigelse eller ophaevelse bortfjernet eller 
solgt den pa havelodden opforte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gaeldende 
overdragelses regler, jfr. Forbundsvedtaegtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel 
udsaettes of den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer 
herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkar for overdragelsen ifolge 
godkendte vurderings regler. 
Hvis bebyggelsen ikke kan saelges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at saelge 
bedst muligt, evt. ved auktion. 
Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at soge sig fyldestgjort i den pa 
havelodden opforte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. 
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratraekke enhver udgift forbundet med 
medlemskabets og lejemalets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance 
m.m 
Nar opsigelse eller ophaevelse of et medlemskab med tilhorende lejeaftale har fundet sted, er 
pagaeldende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrorende havelodden, indtil 
denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme 
periode. 

7.7 Bestyrelsen patager sig intet ansvar over for indtraedende medlemmer, hvis et udtraedende 
medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantseetning of den bebyggelse m.v. der 
overdrages. 

7.8 Afgar et medlem ved doden, er savel foreningen som dodsboet berettiget til at opsige 
lejeaftalen med det for medlemmet gaeldende opsigelsesvarsel pa 3 maneder til den i en maned. 

Dog gaelder.  
At en efterlevende aegtefaelde har ret til at forsaette lejeaftalen, medmindre foreningen har vaegtige 
grunde til at modsaette sig dette 



At en person, med hvem afdode har levet i aegteskabs lignende forhold i mindst 2 ar forud for 
dedsfaldet, skal have samme ret under forudsaetning af, at samlivet bestod p5 tidspunktet for 
dodsfaldet. 
At myndige slaegtninge i op og nedstigende linje har ret til at fA overdraget lejemalet. 
Bestyrelsen afgor alene, om ovenfor anferte betingelser er opfyldt. 

§ 8. Vedliqeholdelse/Interessearbeide 

8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved rens og vedligeholdelse af, stier og 
andre arealer, der ifolge hovedlejekontakten horer til omradet, samt vedligeholdelse of 
foreningens faelles faciliteter. 

8.2 Medlemmet har pligt til at renholde og rive sin del of vejen udenfor egen have. Samt til 
at fjerne udvoksede eller nedhaengende grene i linje med harkken, min. 2,5 m. fra jorden. 
Renholdelse of haekkene for ukrudt, fra hark-skel og 50 cm. ind pa egen grund. Overholdes 
dette ikke, vil man modtage en patale med en frist pa 4 uger. Herefter vil arbejdet blive 
udfort pA medlemmets regning. 

8.3. Bestyrelsen kan indkalde til interessearbeide.  
For vedligeholdelse of foreningens bygninger, faellesarealer og storre beplantninger, med det 
formal at udbygge det sociale samvaer, samt begraense de voksende udgifter i foreningen, 
indfores interessearbejde med ikrafttraeden 1. april. 
Interessearbejde vil blive udfort Iordag og/eller sondag mellem kl. 9.00 — 12.00 i perioden 1. april —
1. oktober. Datoer for interessearbejde laegges i starten of saesonen pa hjemmesiden og 
udsendes med forste nyhedsbrev. Indkaldelse vil foregg med min. 10 dages varsel og tilga den 
enkelte have lejer, samt ved opslag i skabene. 
Redskaber udlant s6 som trillebore, stiger og andre of foreningens redskaber skal efter endt 
afbenyttelse straks bringes tilbage til redskabsrummet ved toiletterne pa festpladsen i rengjort 
stand. 
Forudsat fremmode ikke finder sted og evt. afbud ikke er modtaget senest 3 dage for moldedato, 
er foreningen berettiget til at opkraeve en afgift. 

§ 9 Ordinaer generalforsamling 

9.1. Den ordinaere generalforsam ling afholdes hvert ar fra midten of marts til midten of april, (15. 
marts — 14. april) med en dagsorden der mindst skal indeholde folgende punkter: 

1) Valg of dirigent. 
2) Beretning. 
3) Arsregnskab med evt. revision sberetning. 
4) Indkomne forslag. 
5) Godkendelse of budget. 
6) Valg of formand/kasserer. 
7) Valg of bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
8) Valg of revisorer og suppleanter. 
9) Valg of vurderingsudvalg. 

9.2. Ekstraordinaer generalforsam ling afholdes, nar generalforsamlingen eller et flertal of 
bestyrelsens medlemmer, eller nar'/4 of foreningens medlemmer fremsaetter skriftligt krav herom 
til bestyrelsen med angivelse of dagsorden. 
Bestyrelsen er i sa fald pligtig at indkalde til generalforsam ling inden 3 uger fra begaeringens 
modtagelse. Beslutning pA en ekstraordinaer generalforsam ling kan kun tages, hvis mindst 4/5 of 
de medlemmer, der har begaeret generalforsamlingen, er til stede. 



9.3. Ordinaer generalforsamling indkaldes skriftlig eller p5 mail of bestyrelsen med mindst 14 
dages varsel. Ekstraordinaer generalforsamling indkaides med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse 
kan ske pr. mail, hvis det er accepteret at medlemmet. 
De have lejere, der ikke har eller ikke onsker at modtage materiale fra bestyrelsen pa mail, skal 
betale den til enhver tid garldende portosats. Belobet er en pengepligtig ydelse til foreningen 

9.4. Forslag, der onskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vaere formanden i haende senest 
en m5ned efter regnskabsarets udlob. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidigt 
med indkaldelsen til generalforsamling. 

9.5 Adgang til generalforsamlingen har et hvert medlem of haveforeningen, samt dennes 
samlever, aegtefaelle der ikke har misligholdt sine forpligtigelser til foreningen. 

9.6. Hver havelod har to stemmer. 

9.7. Stemmeret kan udoves saledes, en have lejer kun kan modtage 1 fuldmagt fra anden have 
lejer. Denne fuldmagt skal vaere underskrevet med fuldt navn og have nr. 

9.8. Beslutninger pa en generalforsamling traeffes of de modte stemmeberettigede ved simpelt 
flertal — med mindre der skal stemmes om, 

• 	Vedtaegtsaend ring 
• Optagelse of kollektivt Ian. 
• Ekstraordineert indskud. 
• Haveforeningens oplosning. 

Hvor det kraeves, at mindst 2/3 of medlemmerne er modt, og 2/3 of de afgivne stemmer gar ind 
herfor. 
Er fremmodet ikke tilstraekkeligt stort, men 2/3 of de afgivne stemmer har stemt for et forslag 
indkaldes der til en ny generalforsamling, som uanset antallet of fremmodte, kan vedtage forslaget 
med 2/3 of de afgivne stemmer. 

9.9. Referat fra generalforsamlinger underskrives of dirigenten, referenten samt foreningens 
formand. 

§ 10. Bestvrelsen. 

10.1. Generalforsamlingen vaelger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse of foreningen 
og til udforelse of generalforsamlingens beslutninger. 

10.2. Bestyrelsen bestar of 5 medlemmer, der vaelges for en 2- arig periode. 
Formand og kasserer vaelges saerskilt, henholdsvis i lige og Ulige 5r. 
Bestyrelsen konstituerer sig sely med narstformand og sekretaer. 

10.3. Generalforsamlingen vaelger suppleanter efter behov. 
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vaelges en repraesentant pr. havelod med 
mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. 
Hvis et bestyrelsesmedlem fratraeder for en valgperiodes udlob, indtraeder suppleanten i 
bestyrelsen — dog kun for tiden indtil naeste genera lforsamlings afholdelse. 
Afg5r formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinaer generalforsamling 
for nyvalg, hvis fratraeden ikke sker umiddelbart for en ordineer generalforsamling. 

10.4. Bestyrelsen fastlaegger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. 



10.5. Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandling of en sag, hvori denne eller en med 
denne 

beslaegtet person er involveret, eller pa anden made er personligt interesseret. 

10.6. Der fores en protokol over forhandlingerne pa bestyrelsesmoder. 

10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mere end halvdelen of bestyrelsens medlemmer er til 
stede. 
Beslutninger traeffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 
Bestyrelsen afgor mulige tvivlssporgsmal mellem medlemmerne. 

10.8 Det skal praeciseres of bestyrelsen, hvilke 2 personer der kan haeve of foreningens midler. 

10.9 Formand og kasserer samt evt. ovrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlaeg til 
telefon, kontorhold, korsel m.v., daekkes of foreningen ifolge bilag. 

§ 11. Teqninqsret.  

11.1. Foreningen tegnes of formanden og kassereren i fa--llesskab eller of den samlede bestyrelse. 

11.2. Ved indgaelse of lejekontrakter tegnes of formand/naestformand og et 
bestyrelsesmedlem. 

§ 12. Reqnskab oq revision.  

12.1. Foreningens regnskabsar er kalenderaret. Arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse 
med god regnskabsskik og vaere i overensstemmelse med den foretagne bogforing og 
tilstedevaerende bilag. 

12.2. Generalforsamlingen vaelger 2 revisorer for 2 ar og 2 revisorsuppleanter for 1 ar. 
Det pahviler de valgte revisorer at revidere foreningens arsregnskab samt fore protokol med de 
bemaerkninger, revisionsarbejdet matte give anledning til. 

12.3 onskes slettet, da bestyrelsen ikke arbejder med kontanter 

§ 13. Foreninqens oplosninq. 

13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens oplosning traeffes, og dette alene skyldes, at 
foreningens virke overfores til andet have omrade, skal foreningens formue overfores til den 
forening, sour videreforer det nye have omrade med den samme forpligtelse over for den oploste 
forenings medlemmer. 

13.2. Skyldes foreningens oplosning at foreningen helt ophorer med at drive kolonihave, udpeges 
2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er 
registreret som medlemmer pa dette tidspunkt. 

13.3. Foreningen kan ikke oploses, sa laenge lejekontrakt med staten er i kraft. 

De til enhver tid gaeldende vedtaegter kan ses pa hjemmesiden www@hf-islegaard.dk. 

Forelobigt vedtaget pa generalforsamling d. 24.3.19 
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Forslag til ordinaer genera lforsamling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Forslaq:  

Oprette et Takstblad. 

Der indlaegges et takstblad ny § 5.4 med folgende ordlyd: 

Ved overtraedelse of HF Islegaards til en hver tid gaeldende vedtaegter og ordensregler modtager 

have lejer en afgift, jf. det til en hver tid gaeldende takst, som er en pengepligtig ydelse til 

haveforeningen. 

Pa generalforsamlingen d. 24.3.19 er afgiften vedtaget til 500 kr. 

Vedtaget p5 ordinaer generalforsamling d. 24.3.19 

Motivation: 

For ved aendring of afgift belosbet, kun at skulle rette et sted. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 



s 
x~' 

-. le-. 
.t  I" 1.131 

Il/T IS1d:GA IIII) 

Bilag 3 

MAIIIIIIAMOVIM 51 
27:10 III-3111,11V 

Forslag til ordinaer genera lforsamling d. 31.10.2021 i HIP Islegaard 

Forslaq:  

Sletning of tekst i § 3.2:  

Folgende tekst, markeret med gul, onskes slettet: 

Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopeel i Hovedstadsomradet 
udenfor haveforeningen. (det er foruden Kobenhavn de 18 kommuner rundt om) 

Motivation: 

Man ma ikke forskelsbehandle, og ma derfor heller ikke afvise folk, der ikke har adresse i 

en bestemt kommune. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinaer generalforsam ling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaw  

At man i stedet for interne revisorer, vaelger billaqskontrollanter. 

§ 12.2. Genera lforsam ling en vaelger 2 revisorer for 2 ar og 2 revisorsuppleanter for 1 ar. 
o 

Det pahviler de valgte revisorer at revidere foreningens arsregnskab samt fore protokol med de 
bemaerkninger, revision sarbejdet matte give anledning til. 

Motivation: 

HF Islegaard er overgaet til kolonihaveforbundets foreningsservice pr. 1.1.2020, vedtaget pa den 

ekstraordinaere generalforsam ling d. 25.8.2019, og behover derfor ikke intern revision, men 

billagskontrollanter til at gennemga interne kob. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinaer generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

AEndrinq of max antal personer pa ventelisten 

Det maximale antal personer pA ventelisten haeves fra 100 til 150 personer 

vedtaegternes § 3.2 

Motivation: 

Der er pt. 21 passive pA ventelisten, og en stor eftersporgsel om at blive optaget pA ventelisten. 

Flere pA ventelisten giver foreningen en ekstra indtjening, og chancen for at husene saettes til salg 

uden for ventelisten bl.a. pA DBA (Den blA avis), bliver mindre. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinaer generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

Fast afqift ved manglende dokumentation for brandforsikring. 

Tilfojelse til vedtaegter, ny § 3.4.1 

Brandforsikring er lovpligtig, safremt denne ikke er tegnet i den kollektive forsikring, skal police 

samt seneste kvittering senest 15. maj hvert ar afleveres til sekretaeren pa kontoret eller sendes til 

sekretaerens mail. 

Safremt dette ikke sker, vil afgift blive palagt forst kommende have leje, iht. foreningens takstblad. 

Motivation: 

Brandforsikring er lovpligtig og bestyrelsen er p5lagt at tilse, at det bliver overholdt 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinmr generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

I haver der liqqer ud mod Rinqvejen, har lejer pliqt till at luge for ukrudt, lanes hegnet til 

Ringvejen langs egen have  

Teksten onskes tilfojet til § 5.2 i vedtaegterne 

Motivation: 

Alle andre have lejere har pligt til at holde grusstien ud for egen have fri for ukrudt ud til midten of 

stien 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Ordensregler for haveforeningen Islegaard. 

§1. 
Jorden ma kun benyttes til lyst — og kokkenhave, ikke til oplagsplads eller i erhvervsojemed. De i haven 
nuvaerende bygninger og beplantning skal holdes i ordentlig stand,-saledes at det ikke generer naboer og 
omgivelser. 
Ethvert medlem er pligtigt til at renholde og rive uden for haven vaerende gang eller vej, samt til at fjerne 
udvoksede eller nedhaengende grene i linje med heekken, min. 2,5 m. fra jordens overflade. 
Renholdelse of haekkene for ukrudt, fra hark skel og 50 cm. ind pa egen grund. Overholdes dette ikke, vil 
arbejdet blive udfort pa medlemmets regning. 
Nar bestyrelsen har givet tilladelse til byggeri i haven, forlanges der en deadline for byggeriet, der skal 
veere faerdigt inden for et ar. 
(Vedtaget pa ordina?r generalforsamling 5.4.2008) 
Forslag til aendring of §1: 
Ny §1 Alle afgifter er pligtig ydelse i lejeforholdet, jfr. §5.3 i vedtwgterne. 
§1 samskrives i ovrigt med §2 — derfor kan oprindelig tekst i §1 slettes i ordensreglerne. 

§ 2. 
Haverne bliver pa foreningens foranstaltning, og regning indhegnet med levende hegn. Det samme er 
tilfeeldet om hele kolonien, hvor det er muligt. Kob of nye haek planter, ma ikke forega uden bestyrelsens 
tilladelse. 
Foreningens haekke mod Ringvejen, og andre yderhaekke mod fremmed grund ma ikke overstige 1,80 m. 
Foreningens ovrige haekke ikke over 1,50 m. Haekkene skal klippes spidse. Hvert medlem skal klippe 
haekken om sin have. Haekken klippes forste gang inden den 15. juni og anden gang inden den 15. 
september. 
Se renholdelse of heek § 1 Overholdes dette ikke, kan arbejdet foranlediges udfort for medlemmets 
regning. 
Foreningen kan over for medlemmer, der til gene for deres naboer, forsommer at renholde deres traeer og 
buske for utoj, sour bladlus og lignende, lade disse sprojte for medlemmets regning. Frugtbuske skal 
holdes 1 m. fra skel, Frugttreeer og andre traeer 2 m. fra skel. Traaer ma ikke vaere hojre end 6 m. 
Elm, Poppel, Kastanje og lignende grove traeer ma ikke plantes. Alle haver skal vaere forsynet med 
indadgaende havelage med nummer skilt. l_agens bredde ma ikke overstige 1,50 m. Pigtrad ma ikke 
anvendes. 
Arbejdet med pasning og renholdelse of foreningens anleeg, festplads, toiletter m.m. udfores of medlemmer 
mod betaling. Fortrinsvis folkepensionister, efterlonsmodtager og invalidepensionister. 
For vedligeholdelse of foreningens bygninger, faellesarealer og storre beplantninger, med det formal at 
udbygge det sociale samva,-r, samt begreense de voksende udgifter i foreningen, indfores interesse arbejde 
med ikrafttraeden 1. april. 
Interessearbejde vil blive udfort lordag og/eller sondag mellem kl. 9,00 — 12,00 i perioden 1. april — 1. 
oktober. 
Indkaldelse vil forega med min. 10 dages varsel og tilga den enkelte haveejer, samt ved opslag i skabene. 
Redskaber udlant sa som trillebore, stiger og andre of foreningens redskaber skal efter endt afbenyttelse 
straks bringes tilbage til redskabsrummet ved toiletterne pa festpladsen i rengjort stand. 
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Forudsat fremmode ikke finder sted og evt. afbud ikke er modtaget senest 3 dage for modedato, er 
foreningen berettiget til at opkraeve en afgift pA 500,00 kr. 
(Vedtaget pa ordinaer generalforsamling 3.5.2009) Tilrettet august 2015 
Forslag til aendring: 
§ 2. Haverne bliver pA foreningens foranstaltning, og regning indhegnet med levende hegn. 
Ligeledes om hele haveforeningen, hvor det er muligt. Hojden pA hegn ma hojst vaere 1,8 m mod 
nabolod og anden fremmed grund, og hojst 1,5 m mod interne veje og stier. PA indersiden kan der 
opsaettes et tradhegn pA hojst 1 m. Kob of nye hack planter, ma ikke foregA uden bestyrelsens 
tilladelse. 
Ved smsons afslutning hvert Ar, kan der bestilles nye haekplanter gennem bestyrelsen. 
Haekken klippes forste gang inden den 15. juni og anden gang inden den 15. september. 
Haekkene skal klippes spidse. 
Overholdes dette ikke, kan arbejdet foranlediges udfort for medlemmets regning. 
Foreningen kan over for medlemmer, der til gene for deres naboer, forsommer at renholde deres 
tracer og buske for utoj, som bladlus og lignende, lade disse sprojte for medlemmets regning. 
Frugtbuske skal holdes 1 m. fra skel, frugttraeer og andre tracer 2 m. fra skel. 
Elm, Poppel, kastanje og lignende grove tracer mA ikke plantes. 
Alle haver skal vaere forsynet med indadgaende havelage med nummer skilt. 
LAgens bredde mA ikke overstige 1,50 m. Pigtrad mA ikke anvendes. 

Arbejdet med pasning og renholdelse of foreningens anlaeg, fest plads, toiletter m.m. udfores of 
medlemmer valgt pA genera lforsamIingen. 
Arbejdet udfores mod fri haveleje/honorar. 
Der ansaettes fortrinsvis folkepensionister, efterlonsmodtagere og invalidepensionister. 

NY§: 
2.1 Jorden mh kun benyttes til lyst — og kokkenhave, ikke til oplagsplads eller i erhvervsojemed. De 
i haven nuvwrende bygninger og beplantning skal holdes i ordentlig stand, sAledes at det ikke 
generer naboer og omgivelser. 

§3. 
Fjernelse of skilte, maerker, hegn eller skelpaele samt andet, der er anbragt of foreningen, er ikke tilladt. 
Politiske skrifter, plakater og lignende, ma ikke opseettes pa foreningens omrade. 
(Vedtaget pa ordinwr generalforsamling 5.4.2008) 

§ 4. 
Afbraending i havene er forbudt hele aret. 
Kokkenaffald: kan i tiden 1. april til 1. oktober afleveres i affaldscontaineren pa festpladsen. 
Tirsdag kl. 17.00 — 18.00 og lordag kl. 10.00 — 11.30. 
1 april og oktober kan kokkenaffald kun afleveres om lordagen. 
Det er forbudt at hensaette affald loran eller ved siden of affaldscontaineren. 
Genbrugspladsen. 
Marielundvej er abne alle hverdage fra kl. 12,00 til 18,00 samt i weekenden fra kl. 10,00 til 18,00. 
For "De 9 haver " Gaelder folgende: Der er renovationsordning. For eventuelle eendringer i bestaende 
ordning, henvises til opslag i foreningsskabet. 
For alle gwider folgende: 
Det er forbudt at henlaegge affald pa omradet omkring haveforeningen og langs veje og stier. 
Godning ma ikke henlaegges udaekket i haven om sommeren. 
Grus, sand, fliser og andre materialer skal vaere fjernet fra foreningens veje og stier inden aften. 
Overtreedelse of ordensreglementets § 4. Medforer en afgift til foreningen pa 200,00 kr. 
Tomning of toilet spand skal forega i tidsrummet kl. 22,00 til kl. 06,00. 
Tomning of toilet spand uden for tiderne vil medfore en afgift til foreningen pa 200,00 kr. 

Forslag til aendring: 
§ 4 Alt afbraending i haverne er forbudt hele Aret. 
Foreningen affaldssorterer 
Relevant affald kan i saesonen, fra sommertids start til sommertids slut, afleveres i 
affaldscontainerne ved kobmanden, lordage mellem kl. 09 — 10:30 

2 



Fra 1.5 — 30.10 ogsa tirsdag mellem kl. 17 - 19. 
Det er forbudt at henswtte affald foran eller ved siden of affaldscontaineren. 
Genbrugspladsen pa Marielundvej er aben alle hverdage fra kl. 12 - 18, 
samt i weekenden fra kl. 10 - 18. 
For alle gaelder folgende: 
Det er forbudt at henlaegge affald pa omradet omkring haveforeningen, langs veje og stier. 
Godning ma ikke henlaegges udaekket i haven om sommeren. 
Grus, sand, fliser og andre materialer skal vaere fjernet fra foreningens veje og stier inden aften. 
Tomning of toilet spand skal forega i tidsrummet mellem kl. 22 - 6. 
Overtraedelse of ordensreglementets § 4. medforer en afgift til foreningen 

§ 5. 
Tilslutning til foreningens vandledning ma kun ske med bestyrelsens tilladelse og da saledes kun fra 
stophanen. 
Kun 1/2" ror ma anvendes til aftapning. Og lejeren er pligtig at pase, at vandspild ikke finder sted. 
Der abnes for vandet 15. marts safremt vejrlighed tillader. 
Den lejer der ikke har lukket for sine stophaner i hus og have mellem 1. november til 15. marts, er pligtig at 
betale en afgift pa 200 kr. for spild of vand. Afgifter er pligtig ydelse i lejeforholdet. 
(Vedtaget pa ordina3r generalforsamling 23. marts 2013) 
Der lukkes for vandet sidst i oktober, eller nar sommertid ender, men medlemmerne ma vaere opmeerksom 
pa! At safremt frost saetter ind, vil der uden yderligere varsel, blive lukket. 
(Vedtaget pa ordinaer generalforsamling 3.5.2009) 
Der er vandingsforbud med slange fra 1. maj til 1. september fra kl. 06,00 — 21,00. 
1 ovenneevnte tidsrum ma haver med ulige nr. vande fra kl. 21,00 — 06,00 pa ulige datoer uanset man. kl. 
24,00 gar over tit lige dato. 
I ovennaevnte tidsrum ma haver med lige nr. vande fra kl. 21,00 — 06,00 pa lige datoer uanset man. kl. 
24,00 gar over til ulige dato. 
Vanding med slange er tilladt, vandslangen skal vaere handfort — nar reglementet tillader det — dog ma 
hensaetning of turbiner og spreder of enhver slags ikke finde sted. 
Det er ikke tilladt at benytte, kar eller badebassiner, der kan indeholde mere end 1000 liter vand. 
Overtreedelse medforer en afgift pa 200 kr. 
Herlev kommunes vanddirektiv, skal tages alvorligt. 
Vedtaget pa ordinaer generalforsamling 5.4.2008 
Afgifter er pligtig ydelse i lejeforholdet. 
Overtraedelse of vandingsforbudet § 5. medforer afgift til foreningen pa: Forste gang 200,00 kr. anden gang 
afbrydes vandledningen til haven, safremt det sker i samme kalenderar. Afgifter er pligtig ydelse i 
lejeforholdet. 

Forslag til aendring: 
§ 5 Herlev Kommunes vanddirektiv skal overholdes. 
Haveforeningens vandledninger ma ikke fjernes uden tilladelse fra bestyrelsen. 
Have lejer skal senest 30. november hvert ar indlevere aflmsning of vand med anforsel of have- og 
malernummer til sekretaerens mail eller pa kontoret. 
Vandforbrug afregnes med havelejen i marts det folgende ar og er en pligtig ydelse. 
Ved manglende rettidig indlevering opkraeves gebyr. 
Nedenstaende er Herlev kommunes rad for vanding: 
Sadan holder du haven frodig uden at fradse med vandet: 
1. Lad vwre med at vande din grmsplaenel Den kan sagtens klare sig uden 
2. Saml regnvand fra taget i en regnvandstonde — sa kan du bruge det til at vande med, i stedet for 
at bruge drikkevand til blomsterne. Laeg et lag pa regnvandstonden, sa vandet ikke fordamper. 
3. Brug en vandkande nar du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker — vandslangen er en 
vandsluger, som bruger 12 liter vand pr. minut 
4. Lad vmre med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, for det nar planterodderne. 
5. Store soppebassiner pools bruger rigtig meget vand. Vandballoner, vandpistoler og et badekar til 
de mindste er gode erstatninger. Eller tag til so, strand og friluftsbad med hele familien. 

§ 6. 
6. A 
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Det er tilladt at have 2 hons i perioden 1. april — 30. september, derefter skal de vaere fjernet fra grunden, 
ellers falder der en afgift pa kr. 500 som er pligtig ydelse til foreningen. 
(Vedtaget pa generalforsamlingen i 2014) 
Forslag til aendring: 
6. A. Det er tilladt at have 5 hons i saesonen, fra sommertids start til sommertids slut. 
Derefter skal de vaere fjernet fra grunden, - ellers falder der en afgift til haveforeningen 
Der mA ikke vmre hane(r), og man skal overholde Herlev kommunes direktiv om honsehold. 
(Endeligt vedtaget pa ekstraordinaer generalforsamling 23.5.2018) 
6.B. 
Det er tilladt at have 1 kanin i perioden 1. april — 30. september, derefter skal de vaere fjernet fra grunden, 
ellers falder der en afgift pa kr. 500 som er pligtig ydelse til foreningen. 
(Vedtaget pA genera lforsamlingen i 2014) 
Forslag til aendringer: 
6. B Det er tilladt at have 1 kanin i saasonen, fra sommertids start til sommertids slut. 
Derefter skal den vaere fjernet fra grunden — ellers vil det medfore en afgift til haveforeningen 
Om hunde: 
Losgaende hunde mA ikke medtages i foreningen. 
Medlemmer som medforer hunde, har ansvaret for den skade, disse eventuelt forvolder. 
Hvert medlem har endvidere ansvaret for den skade, der matte blive forvoldt of gaesters hunde. 
Kan enighed om erstatning og dennes storrelse ikke opnas mellem parterne, er disse pligtige at lade 
bestyrelsen maegle i sagen, inden denne eventuelt indbringes for domstolene. 
Betales erstatningen ikke inden 8 dage efter fastscL-ttelsen, er bestyrelsen berettiget til at anvende de 
bestemmelser, som ifolge foreningens love er gaeldende for medlemmer i tilfa--lde of lejerestance. 
Hundenes "EFTERLADENSKAB" skal straks fjernes fra foreningens veje og stier of ejeren. Overtreedelse 
of § 6. vil medfore en afgift til have lejeren pa 200,00 kr. uanset lovovertraederen er gaest i haveforeningen. 
(Vedtaget pA generalforsamling 26.03.2017) 
Forslag til aendring: 6B "Om hunde:" sammenskrives med 6D, som ogsA omhandler hunde 

6.0 
Fuglehold i bure/voliere kan give problemer i form of stoj, lugt og skadedyr. 
Derfor skal visse regler overholdes, for dette er tilladt. 
1. Der skal altid indhentes en godkendelse i form of underskrift fra dine omkringliggende naboer om 
tilladelse til dine planer om etablering of fuglebur/voliere, ligesom du skal drofte placering of fuglebur 
/voliere med dine naboer. Det gaelder ogs6 ved nye naboer. 
2. At lydisolere fuglebur/voliere for at undg5 stojgener hos naboer. 
3. At rotte- og reevesikre dit fuglebur/voliere ved f.eks. at bukke honsenet vinkelret ud langs jorden i 50 cm. 
Bredde og grave det ned under jordoverfladen. 
4. Du skal teenke pa forebyggelse of forurening og uhygiejniske forhold. Derfor skal det altid ske under 
ordnede forhold. 
5. Fjerkrar og fuglehold mA ikke fodres pa en made, sA det tiltrarkker rotter eller andre skadedyr. Foderet 
skal opbevares i taette lukkede beholdere. 
6. Det er kun tilladt at have fugle i bur/voliere i perioden 1. april — 30. oktober. Derefter skal de fjernes fra 
grunden. 
Forslag til aendring, of 6C, 6: 
Det er kun tilladt at have fugle i bur/voliere i smsonen fra sommertids start til sommertids slut. 
Derefter skal de fjernes fra grunden 
Fuglehold, som stojer, skal holdes morklagt til fuglebur/voliere fra klokken 18.00 til 07.00 morgen pa 
hverdage og klokken 18.00 til klokken 09.00 pa lordage, sondage og helligdage. 
Hvis fuglehold giver anledning til vaesentlige stojgener, kan bestyrelsen stille krav om: 
• • At fuglene holdes inde i et naermere fastsat tidsrum 
• • At fugleholdet reduceres 
• • At Fugleholdet fjernes heft. 

Hvis et fuglehold efter bestyrelsens opfattelse giver anledning til gener, som ikke kan afhjaelpes, kan 
bestyrelsen nedlaegge forbud mod fjerkree/fugleholdet. 
Hvis reglerne ikke overholdes, vil der blive givet en advarsel, og safremt advarsel/henstilling ikke 
efterkommes, kan bestyrelsen stille krav om, at fugleholdet fjernes omgaende. 
Vedtaget pA generalforsamling 26.3.2017 
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6.D 
Regler for hundehold i foreningen 
• Hunden, eller krydsning heraf, mA ikke vaere optaget pa listen over ulovlige hunderacer 
• Hunden skal til enhver tid vaere lovpligtigt ansvarsforsikret. 
• Hunden skal vaere maerket og registreret (oretatoveret eller chippet) efter bestemmelserne i hundeloven 
• Hunden skal baere halsband, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens kontaktoplysninger 
• Hunden ma ikke faerdes los pA foreningens faellesarealer, og skal til en hver tid vaere under ejerens fulde 
kontrol 
• Du skal fjerne hundens efterladenskaber 
• Hunde mA ikke vaere til gene for andre ved hylen eller goen. Forstyrrer en hund de omkringboendes ro 
ved gentagen eller vedvarende goen eller hylen, og der indgives klage til bestyrelsen, vil bestyrelsen give 
ejeren pAlaeg om at holde hunden indelukket, eller vis denne foranstaltning ikke hjaelper, eller at hunden 
allerede holdes indelukket, at lade den fjerne. 
vedtaget pA genera lforsamling 26.03.2017 

Forslag til aendring: 
6.D Regler for hundehold i foreningen: 
Hunden, eller krydsning heraf, mA ikke vaere optaget pA listen over ulovlige hunderacer 
Hunden skal til enhver tid vaere lovpligtigt ansvarsforsikret. 
Medlemmer som medforer hunde, har ansvaret for den skade, disse eventuelt forvolder. 
Hvert medlem har endvidere ansvaret for den skade, der matte blive forvoldt of gaesters hunde 
Kan enighed om erstatning og dennes storrelse ikke opnas mellem parterne, er disse pligtige at 
lade bestyrelsen maegle i sagen, inden denne eventuelt indbringes for domstolene. 
Betales erstatningen ikke inden 8 dage efter fastsaettelsen, er bestyrelsen berettiget til at anvende 
de bestemmelser, som ifolge foreningens love er gaeldende for medlemmer i tilfaelde of 
lejerestance. 
Hunden skal vane mmrket og registreret (oretatoveret eller chippet) efter bestemmelserne i 
hundeloven 
Hunden skal baere halsband, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens kontaktoplysninger 
Hunden mA ikke farrdes los pa foreningens fa:llesarealer, og skal til en hver tid vaere under ejerens 
fulde kontrol 
Hundens efterladenskaber skal straks fjernes fra foreningens veje og stier. Overtra:delse of § 6 D vil 
medfore en afgift til have lejeren. 
Hunde mA ikke vaere til gene for andre, ved hylen eller goen. Forstyrrer en hund de omkringboendes 
ro ved gentagen eller vedvarende hylen eller goen, og der indgives klage til bestyrelsen, vil 
bestyrelsen give ejeren palmg om at holde hunden indelukket. Hvis denne foranstaltning ikke 
hjaelper, eller hvis hunden allerede holdes indelukket, sA at lade den fjerne. 

§ 7. 
Adgang til haverne mA kun finde sted ad dertil anviste indgange. Plankevaerket langs Ringvejen og 
haekke ma ikke overskrides eller beskadiges. 

§ 8  
Ved til eller frakorsel of huse, sektioner deraf, samt transport of materiale, der overskrider den gaeldende 
vaegt pa 3.500 kg. For koretoj og last! Skal forinden dette foretages, rette henvendelse til bestyrelsen. 
Ligeledes skal der stilles et depositum pA 1,500 kr. til daekning of eventuelle skader. 
Manglende henvendelse medforer en afgift p6 200 kr. plus krav om daekning of eventuelle skader. 
(Vedtaget pa ordinaer generalforsamling 5.4.2008) 
Afgifter er pligtig ydelse i lejeforholdet 
Motor korsel, herunder knallert, mA i haveforeningen ikke finde sted med hastighed over 15 km/t. 
Parkering er tilladt i haverne med bestyrelsens godkendte og under skrevet regelseet. Samt parkering pA 
Marielundvej og fest pladsen. Alle andre steder i foreningen er "PARKERING FORBUDT". 
Dog tillades of og palaesning i maks. 30 minutter. 
Overtraedelse of parkerings bestemmelser vil medfore en afgift til foreningen pa 200,00 kr. 
Ejeren of haven er ansvarlig for sine gaesters parkering. 
Knallert og cykler mA ikke hensaettes i havegangene. 
Den korende trafik, herunder knallert og cykler, skal vige for fodgeenger og skal respektere de of foreningen 
opstillede faerdselstavler. 
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Forslag til aendring: 
§ 8 Ved korsel pA haveforeningens veje og stier med koretoj med en vaegt over 3.500 kg. (koretoj og 
last inkl.), skal der forinden sages tilladelse hos bestyrelsen. 
Der stilles et depositum pa kr. 1500 til daekning of eventuelle skader. 
Manglende tilladelse medforer en afgift, plus krav om daekning of eventuelle skader. 

hele haveforeningen er hastigheden max 15 km/t. 
Parkeringspladser findes pA Marielundvej og ved festpladsen 
Der kan ansoges ved bestyrelsen om tilladelse til at anlaegge parkeringsplads i egen have. 
Alle andre steder i foreningen er der parkering forbudt. 
Af- og palaesning i maks. 30 minutter er tilladt. 
Have lejeren er ansvarlig for gaesters parkering. 
Knallert og cykler mA ikke hensaettes i havegangene. 
Den korende trafik, herunder knallert og cykler, skal vige for fodgaenger og skal respektere de of 
foreningen opstillede faerdselstavler. 
Overtraedelse of bestemmelserne vil medfore en afgift til haveforeningen. 

§ 9• 
Det er forbudt at bruge skydevaben i haverne. 
Fodbold og andet boldspil er tilladt i egen have. Det palaegges medlemmerne selv at erstatte skader, man 
eventuelt forvolder. 

§ 10.  
Handel, herunder kob og salg of varer, som forhandles i marketenderiet, er forbudt. 

§ 11.  
Brugen of stojende motoriske eller elektriske, (haekkeklippere O.S.V.) ma pa son- og helligdage kun finde 
sted mellem kl. 10:00 og 12:00 og pa lordage og hverdage mellem kl. 07:00 og 20:00 
Overtraedelse of dette vil medfore en afgift pa 200 kr. 
(Vedtaget pa ordineer generalforsam ling 5.4.2008) 
Afgifter er pligtig ydelse i lejeforholdet. 
Leg og unodvendig stoj pa festpladsen efter kl. 21.00 er forbudt. 
Foreningsfester, " Den levende musik slutter kl. 24,00 og festpladsen skal vaere ryddet kl. 02.00. 
Udlejning of festpladsen til fester for haveforeningens medlemmer, festen slutter kl. 24,00. 
Leje of festpladsen er 500,00 kr. hvoraf de 200,00 kr. gar til strom. 

Forslag til aendring of forste afsnit: 
Brug of stojende motoriske eller elektriske maskiner, mA finde sted: 
man- til fredag mellem kl. 7 — 20 
lordag mellem 7 -18 og pA son- og helligdage, kun mellem kl. 10 -14 
Overtreedelse of dette vil medfore en afgift til haveforeningen 
Folgende saetning forslas slettet: Leje of festpladsen er 500,00 kr. hvoraf de 200,00 kr. gar til strom. 

§ 12.  
Eftersyn i haveforeningen of distriktsmeendene / Winder foretages, sA ofte bestyrelsen skonner det. 
Konstateres der herunder, eller i ovrigt, overtraedelse of ordensreglementets / vedtaegter, kan dette i 
medfor of foreningens ordensreglement / vedtaegter have opsigelse of lejemAlet til folge. 
Medlemmer er over for foreningen ansvarlig for overtraedelser og skadevolders begaet of familie eller 
besogende. 
(Alle afgifter er vedtaget pa den ekstraordina?re generalforsamling sondag den 28. maj 2006) 
Foranstaende "ordensreglement er revideret maj 2008 
Bestyrelsen udsender ajourforte "ordensreglement" hvert Ar, safremt der har vaeret aendringer i 
perioden, (losblad system) 
Forslag til aendring: 
§ 12 Bestyrelsen foretager inspektion of haverne 3-4 gange i lobet of saesonen. 
Konstateres der her, eller 1 ovrigt, en overtra:delse of haveforeningens ordensreglementet og eller 
vedtaegter, kan dette jf. haveforeningens ordensreglement/vedtaegter, medfore en eventuel 
opsigelse of lejemalet. 
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Medlemmer er over for foreningen ansvarlig for overtraedelser og eventuel skadevold begaet of 
familie eller ovrige besogende. 

De til enhver tid gaeldende ordensregler kan ses pa hjemmesiden www@hf-islegaard.dk. 
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Forslag til ordineer generalforsamling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Forslag:  

Ny belaegning pa foreningens stier 

Afretning 

ForudgAende afretning of eksisterende underlag incl. tilforsel of nye materialer 
samt efterfolgende komprimering 
Areal ca. 1.500 m2 a kr. 57,50 - kr. 86.250,00 + moms 

Overfladebelmgning 

Levering og udlaegning of sandwich overfladebelaegning udfort med polymermodificeret 
bitumen og afdaekket med 8/11 mm Lokal Sjoelland granitskaerver samt efterfolgende 
komprimering. 
Areal ca. 1.500 m2 a kr. 81,00 - kr. 121.500,00 + moms 

Total 207750 + moms 

Motivation: 

Foreningens stier er de fleste steder odelagt efter Barslunds nedgravning of kloak/vand og 

dreen 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 



Bilag 10 
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Forslag til ordineer generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

Etablering of 7 vejbump 

Vejbump 20 km/t 
- typegodkendt of Vejdirektoratet - 2,9 m vejbump 
- 3.469 ex. pullerter incl. moms - ex. fragt 
- 4.832 incl. pullerter incl. moms - ex. fragt 

Tilbud pa 7 vejbump 

Vejbump TDJ PH2O, typegodkendt 
Vejbump 20 290cm sort komplet 
5 elementer + 2 ender 
(35,00 " PH810010 - Vejbump 20 Sort Midt refleks) 
(7,00 * PH811210 - Vejbump 20 Sort Ende Han ) 
(7,00 * PH811211 - Vejbump 20 Sort Ende hun) 
(182,00 - PH810810 - Skrue og plugs - 14x100 mm Inkl) 

17.482,50 + moms 

Motivation: 

Afhja=lpe alt for hoj fart i foreningen. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinaer generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

Renoverinq of toilethuset ved festpladsen  

Tilbuddet indeholder: 

• Helt nyt tag med tagpap og tagrender 

• Fjernelse of et toiletrum i hvert toilet 

• Etablering of alle vaegge og lofter med vadrums gips 

• Glasvaev og maling 

• Gulvene laves og efterrepareres ved fjerneres of vaegge 

• Fjernelse of byggeaffald 

• Inkl. Maler-, El- og WS-arbejde 

• Tilbud er 120.000 kr. ex. moms 

Motivation: 

Der huller i taget, og skimmelsvamp i bygningen. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til ordinaer generalforsamling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Forslaw  

At bestyrelsen har et visa/dankort 

Motivation: 

Tidligere har kassereren overfort betaling for internet, foreningens "onedrive" osv. fra egen 
konto, og efterfolgende afregnet, dette vil vi i fremtiden meget gerne undgA. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 



Bilag 13 

II/F ISLERY'AdIRD 
11i11i1ELUNDMI 51 
1730 11Ii1 LEV 

Forslag til ordinaer generalforsamling d. 31.10.2021 i HF Islegaard 

Forslaq:  

Kokkenet pa festpladsen kan benyttes of de "klubber" der till en hver tid matte vaere i 
foreningen.  

Motivation: 

I forbindelse med forskellige klubbers opstaen i foreningen, har der vaeret et onske om at benytte 
foreningens kokken faciliteter, eks. til lave en kop kaffe og benytte krakkenets installationer og 
service til ol, vand og snacks m.m. 

Da kokkenet er en del of foreningens faelles omrade, mener bestyrelsen at det ma vaere op til 
have lejere dvs. genera lforsamlingen at afgore, om kokkenet skal vane et "abent" kokken. 

Hvis generalforsamlingen d.d. beslutter at "abne" kokkenet, saledes at klubber kan benytte dets 
faciliteter, vil bestyrelsen - ud fra de omkostninger - der kan komme, i forbindelse med udlanet, til 
bl.a. el, vand, slitage og evt. erstatninger of odelagt inventar, i samrad med festudvalget tage 
stilling til, hvad en arlig leje matte belobe sig til. 

Have lejere der onsker at leje festpladsen til privat brug, har altid forste ret. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen 
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Forslag til Generalforsamlingen 22. marts202O HF/Islegaard 

Vi oplevede over sommeren 2019, at bestyrelsen helt legalt og efter bogen satte, fokus pa 
bestyrelsens ansvar for at opretholde diverse ordensreglementer og lokalplaner. 

Herunder fra kolonihaveforbundets vejledning of bestyrelsens opgaver: 
B.2.4. Bestyrelsens opgaver 
Det er ikke muligt at lave en udloinmende beskrivelse of bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen skal 
varetage den daglige ledelse of foreningen og skal sikre, at generalforsa►nlingens beslutninger 
udfores, og at regler fastlagt of generalforsamlingen overholdes. Bestyrelsen s/cal ogsd silcre, at 
bestemmelser 1 en lokalplan eiler tinglyst deklaration vedrorende foreningens o►nrAde overho/des og 
respekteres of foreningens medlemmer. 

Man blev i den ovelse opmaerl<som pa en regel i lokalplan .114, og foreningens 
ordensreglement §2, sour ikke har vaeret efterlevet i umindelige tider, og stammer fra en 
tid hvor kolonihaver mere fungerede som nyttehaver og ikke som i dag, sma sommerhuse. 

(kommunen) 

114. Lolcalplanen fastswtter, at hegn skal vwre levende hegn. Hojden pd hegn ►nh hojst vwre 1,8 in 
mod nabolod og hojst 1,5 m mod Interne veje og stier. 

(Foreningens ordensreglement) 

§2. Foreningens hzekke mod Ringvejen, og andre yderhmlcice mod fremmed grund ma ikke overstige 
1,80 in. Foreningens ovrige ha?kke Ikke over 1,50 in. Hwkkene skal Iclippes spidse. Hvert medlem skal 
klippe hmkken om sin have. Hmkken Idippes forste gang inden den 15. juni og anden gang inden den 
15. September. 

Da man i arevis ikke har efterlevet reglen, og hverken byrad, embedsmaend eller 
havelejerne har reageret pa forsommelserne, forekommer det logisk at man far skrevet 
reglerne om, sa de passer til dagens virkelighed, og bestyrelsen samtidig bliver fri for at 
administrere foraeldede regler. 

Vi foreslar pa den baggrund at generalforsamlinger vedtager at foreningen aendre 
ordensreglement §2. 

Fra 

§2. Foreningens haekke mod Ringvejen, og andre yderhwkke mod fremmed grund ma ikke overstige 
1,80 m. Foreningens evrige haekke Ikke over 1,50 in. Haekkene skal klippes spidse. 

Hvert medlem skal klippe haekken om sin have. Haakken klippes forste gang lnden den 15. juni 
og anden gang inden den 15. september. 

TII 

§2. Ingen hookke I foreningen and overstige 1,80 in. 

Hvert medlem skal klippe hwkken om sin have. Hwkken klippes forste gang inden den 15. juni og 
anden gang Inden den 15. september. 

Samtidig og for at overstaende vedtaegtsaendring skal give mening, ansoger foreningen 
Herlev kommune om en dispensation eller lokalplans aendring. 

Fra 

114. Lokalplanen fastswtter, at hegn skal vwre levende hegn. Hojden ph hegn ►nh hojst vaere 1,8 m 
mod nabolod og hojst 1,5 m mod Interne veje og stier. 

TH 

114. Lolcalplanen fastswtter, at hegn skal vaore levende hegn. Hojden ph hegn ma hojst vaere 1,8 in. 



Vi er selvfolgelig villige til at hjaelpe bestyrelsen med opgaven at formulere og 
argumentere over for Herlev kommune. 

Baqqrunden oq arqumenterne for forslaqet er folgende:  

Kolonihaverne har, over tid, udviklet sig fra sma skure til flotte huse, der egner sig til 
beboelse i hele saesonen samt vinter ferier. De herlighedsvaerdier giver betydelig 
mere trafik i foreningen, med bilstoj og stov til folge, for isaer de haver der ligger pa 
indfaldsvejene. 

Nogle huse er fra gammel tid, designet i baghaven, det betyder at man ikke kan 
bruge sin baghave til terrasseformal, og dermed som vaern mod stoj og nysgerrige, 
men velmenende blikke fra vores naboer, hvis man skulle have brug for en fredelig 
stund og lidt privatliv. 

Nogle vil argumentere for at det er hyggeligt at ga tur i foreningen og snakke med 
naboer over haekken. Det synes vi ogsa, men til gengaeld mener vi at det ma vaere 
op til vores naboer at bestemme, om de lige har lyst og tid til small talk, nar det 
passer naboen. For ovrigt har der vaeret hoje haekke i en evighed, og det sociale liv 
lever forsat i bedste velgaende. 

Havelejere der foler sig generet of 1,5m reglen, kan frit vaelge at saette en h0 og 
taet beplantningg (f.eks.thujaer)umiddelbart parallelt med deres eksisterende hack, og 
ingen har vundet noget, tvaertimod har de naboer der ma ty til den losning tabt 
penge, plads og friheden til at designe deres egen have. 

Ovrige bemaerkninger 

Bemaerk der star maksimum 1,8m, sa alle have lejere kan sely bestemme om de vil 
have lavere haekke. 

Da en "sofa" stemme er lig med en neJj stemme, A vi ggerne opfordre alle, ogsa dem 
der ikke bliver berort of de eksisterende regler, at bakke op om forslaget, da en lille 
stemmeprocent, kan vaere afgrnrende for det endelige udfald. 

Se foreningens stemme regler herunder 

Ved vedtmgts a'ndringer gmlder. 

Det krwves, at mindst 2/3 of medlemmerne or modt, og 2/3 of de afgivne stemmer gdr ind 
herfor 

Er fremmodet ikke tilstraakkeligt stort, men 2/3 of de afgivne stemmer har stemt for forslaget, 
indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset anta/let of fremmodte, kan vedtage 
forslaget med 2/3 of de afgivne stemmer. 

Mvh og pa vegne of en gruppe havelejere 

Margit og Frank 

Drosselstien 138 
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Forslag til generalforsamlingen 22. marts 2020 

Forslag vedr. nedsaettelse of udvalg tll etablering of vejbump og evt. gadebelysning sammen coed Dan og 
Camilla Hansen 

Der nedsaettes et udvalg til etablering of et trygt faerdselsmiljo i foreningen. 

- Udvalget A udarbejde en plan for etablering of vejbump. 

- Safremt udvalget har I<apacitet, vil det ligeledes I<igge pa muligheden for etablering of ordentlig 
gadebelysning. 

En plan for finansiering og montering of godicendte vejbump udarbejdes I samrad med bestyrelsen. 

- Et overslag viser, at oml<ostningerne til anskaffelse A vaere ca. DKK 500-1000 pr. have + montering 

- Montering Ican forestas of en of vores egne handvaerlcere saint evt. familier pa de enl<elte veje 

- Er der ilcke budget i foreningens kasse, abner vi op for medfinansiering 

Udvalget og bestyrelsen tra?ffer beslutning herom 

Se i 0vrigt: 

Vejbumpbelcendtgorelsen littps://www.retsinformation.dl(/Forms/RO710.aspx?id=209449hid775c8cd8-

4963-4d96-ade6-c2ea5dec9914 

Typegodl<endte bump https://veiregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docld=vd20190070-full  

Vh Esben Vallsoe 

Have 304 
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Forslag til generalforsamlingen 22, marts 2020 

Forslag vedr. inditajelse of bestemmelse vedr. lovlig og ansvarlig installation og tilsyn of skorsten sammen 
med Dan og Camilla Hansen 

Den nye lokalplan giver os lov til at bygge et braendeslcur, men vi mangler en bestemmelse, der silcrer en 
lovlig og ansvarlig installation og tilsyn of braendeovn og skorsten. 

Lad os f01ge dette op 1 vedtaegterne sour man gor i andre moderne haveforeninger - se f.eks. I<oiding 
I<ommune her: 
Braendeovne 

Braendeovn skal overholde kravene i braendeovnsbelcendtgorelsen. 

For den tages i brug, sl<al braendeovn og skorsten godkendes of skorstensfejeren og tilmeldes 
fejningsordningen. 

Udgifter til godlcendelse of brwndeovn og skorsten samt det lovpligtige tilsyn og fejning of skorsten betales 
of ejeren. 

Kontakt afskorstensfejer: https:Hballerup.di</skorstensfejeren-i-heriev-ballerup-og-vaerloese 

https://www.l<oIding.dk/borger/boIig-byggeri-flytning/I<o Ion !have r/retningslinjer-for-
I<olonihaver/retningslinjer-for-Icolonihaver 
Mange of vi der bruger huset i I<anten of saesonen har allerede isoleret huset og installeret en energieffel<tiv 
varmepumpe. 

En braendeovn I<an vaere et fint supplement, der giver lejlighedsvis hygge og ¢ger herlighedsvaerdien. 

Afbraending of biomasse fra slcovbrug hvor treeerne genplantes er 1 ovrigt en CO2-neutral varmekilde i 
modsaetning til eksempelvis gasovn, petroleumsl<amin og blopejs. 

Den nye lokalplan giver os lov til at bygge et braendeslcur men vl mangler at tage stilling til, hvad der skal sta 
om braendeovne i vores vedtasgter. 

De fleste moderne kolonihaveforeninger (f.eks. i Kolding Kommune) liar indfojet en bestemmelse vedr. 
braendeovne for at silcre, at skorstene er lovlige og fejes efter forsl<rifterne. 

Lad os indfoje den samme bestemmelse, sa vi er silcre pa at der er klare og ansvarlige regler for dette 
omr5de i Islegaard. -- 

Vh Esben Vallsoe 

Have 304 
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Herlev 29. jan 2020 

Til Bestyreisen I HF/Islegaard 

Undertegnede samt en del havelejere har over sommeren og efteraret arbejdet pa at opstarte en 

dartklub, for haveforeningens medlemmer. Vi har afholdt et lille opstartsmode, med det formal at 

belyse om der var den nAdvendige opbakning til en Dartklub, vi endte op med 22 interesserede 

havelejere, og forventer flere efterhanden som al<tiviteterne kommer i gang og rygterne bliver 

spredt. 

Med den baggrund arbejder vi pa, at arrangere en stiftende genera lforsamling primo april 2020. 

Tanken er, at alle havelejere er velkomne til at melde sig Ind og deltage i dartl<lubbens aktiviteter. 

Vi forventer at okonomien bliver et saesonkontingent pa ca kr 140,-, til daekning of dartskiver, pile 

og anden vedligeholdelse of de 2 dartbaner, vi har bygget og finansieret. 

I forbindelse med vores aktiviteter kan vi fa brug for at lane foreningens faelleskokken, til lave en 

I<op I<affe og benytte I<Okkenets installationer og service til 01, vand og snacks m.m. 

Vi vil naturligvis aflevere alle faciliteterne i den stand vi modtog dem i, og hvis uheldet skulle vaere 

ude, erstatte inventar som I<unne vaere gaet i stykker i dartklubbens varetaegt. 

Vi synes, at det er fair og er villige til at aftale et arligt belob til daekning of slitage of foreningens 

faelleskokken, og et udgangspunkt her I<unne vaere kr 500,- 

Vores plan er, at vi modes 2 gange om ugen i have saesonen og spiller/traener dart, og masl<e 

kommer det pa tale, at spille turnering mod andre haveforeninger. 

Ydermere har vi aftalt at indkobe oI/vand m.m. hos Chapur, og herved stotte foreningens 

I<Obmand, til glaede for alle havelejere. Vi tzenker ogsa at dartl<lubben I<unne blive et rigtigt godt 

sted at modes med naboer, som man ellers ikke ville modes med i hverdagen. 

Vi haber med dette brev, at vi I<an opna bestyrelsens opbakning, og at vi kan fa et godt samarbejde 

i fremtiden. Skulle der vaere brug for at fa besvaret sporgsmal, stiller vi gerne op til et mode, hvor 

vi eventuelt kunne lave et aftalenotat, sa alle kender aftalerne indgaet mellem foreningen og 

dartl<lubben. 

Saesonen er ovre, og vi er klar over, at I holder vinterferie, men vi haber aliigevel, at der I<unne 

blive tid til et bel<raeftende svar, sa vi kan komme videre med planlaegning of genera lforsamling, og 

provomering of dartklubben m.m. 

Med sportslig hilsen 

Pa Dartl<lubbens vegne 

Claus Emanuel 



Forslag til nxste generalforsamling 
13, januar 2021 1 19.11 1 5 KB 

Fra: 

Diana Olsen <dao@I<abelnettet,dl<> 

Til: 

Bestyrelsen FI/F Islegaard <bestyrelsen@hf-islegaard.dl<> 

Hej Malbritt. 

Her er forslag til nwste generalforsamling. 

1, Afskaf den nuvaerende form of gaver, til de 7 praemiehaver, og den efterfplgende praemiehave-fest, I stedet vil 

der blive udieveret 6n stemmeseddel pr have (evt. udieveret hos I«bmanden hvor mand bliver I(rydset af), og 

den skal afleveres inden d.xx.xx,20xx, pa kontoret eller I I<ontorets postl<asse. Overraekl<elserne vil ske til 

sommerfesten, hvor vi alle (can deltage. 

2. Praemlerne onskes aendret til 5 gavelcort, til et havecenter evt. Plantorama, fordelt saledes. 

1. 2500.- 

2. 2000.- 

3. 1500.- 

4. 1000.- 

5. 500. 

Mvh. Diana Olsen 210 



Konto navn Budget 2021 

Indtaegter 

Haveleje m.v. i alt -2.784.000 

salg of haver -20.000 

saig of haver -60.000 

venteliste -37.500 

vand -750.000 

Faellesforsikring -270.000 

Andre indtaegter -44.000 

Indtmgter i ait -3.965.500 

Foreningsudgifter 

Vedligeholdelse Installationer 55.000 

Vedligeholdelse veje 600.000 

Vedligeholdelse Bygninger 150.000 

Udvendig Vedligeholdelse 40.000 

Inventar og smaanskaffeiser 15.000 

Foreningsforsikringer 65.000 

Interessearbejde 74.000 

Xylem serviceaftale 80.000 

Falck 30.000 

Tryg Faellesforsikring 270.000 

Kontingenter 150.000 

Foreningsudgifter i alt 1.529.000 

Afgifter 

El Icr 65.000 

Renovation kr 320.000 

Jordleje kr 630.000 

Ejendomsskat kr 140.000 

Registreringsafgift kr - 

Vandafgift kr 800.000 

Afgifter i alt Icr 1.955.000 

Administration 

Kontor og modeforplejning 5000 

porto 7000 

Inventar og smaanskaffelser 10000 

Kontorartikler 20000 

It og Telefoni 24000 

Administrative gebyrer 30000 

Kurser 4000 



Bestyrelseshonorar 93000 

Udvalgshonorar 128000 

Revision og regnskab 5000 

Foreningsservice 95000 

Administration i alt 421000 

Ovrige udgifter 
Arrangementer og fester 0 

gaver og anden opmaerksomhed 15000 

Renter og Gebyrer 20000 

Afskrivninger 5000 

Ovrige Ovrige udg. 6000 

Ovrige udgifter i alt 46000 

leje marketenderi -15000 

ejendomsskat marketenderi 7000 

forsikring marketenderi 1700 

vand marketenderi ifgl maler 0 

Vandforbrug i marketendero 0 

i alt -6300 

-20.800 

Budgettet laegger op til havelejestignig pa kr 500,00 pr kvartal 



AfgOrelsero fva voldgif , VeMell 

PAstande i voldgiften; 

Haveforeningen skal til Barslund betale 16.360.422,37 kr. inkl. moms med . 

procesrente sour specificeret 1 stOttebilag 3 

Den 03.03,2020 kom afgorelsen fra Voldgifts retten og der filc vi desvaerre ikke helt 

medhold, men tabte i henhold til nedenst5ende 

Voidgiftsretten tager herefter Barslunds k-rav tii foige siledes: 

1. Jordarbejder 	 1.447.612,48 kr. 

2, Grundvandwankningjpumpning 	 0 kr. 

3. Forlaenget byggepladsdrift 

750.000,00 Icr. 

4. Krydsende kabler og ledninger 	 927.234,38 kr. 

5. Koreplader 

10.061,18 kr. 

6. Fi5ndtering of slagger i vejkasse 	 0 kr. 

7. ICvalitetssikring 	 0 kr, 

8. Gravekasse 	 139.909,06 kr. 

9. Ral-fundament 	 .01<r. 

11. Rydning ved de enkelte haver 	 0 kr. 

14. Dekorter og fradrag, der ikke er betalt of HF 	1,715.622,36 kr. 

I alt inkl. moms 	 4.990.439,46 kr, 

Renter i alt i prioden 	 800,874,77 



Modsat fik vi ogsi medhold 1 nogie of vores p5stande: 

Ud bed ringsom kostninger 274.375,Op kr. 

Vandforbrug 250.000,00 kr. 

Dagboder 288.582,27 kr 

I alt 813,057,27 kr. 

Renter 1 perioden 75.221,32 kr. 

Derudover skal Barslund afholde udgifterne til syn og skon pA 

I aft 	 1.24.806,10 kr. 

A alt i alt skal vi indbetale 	 4.778.229,54 kr. 

Iii Barslund. 

Vi har trods alt "vundet" 	 11.584212,83 kt. 

som er den sum Barslund ikke fik medhold I. 

Der sidder sikkert nogie der taenker ja men vi har jo "kun" godkendt at 

kloakprajektet mi koste kr. 75.000,00 pr, have og det er netop derfor vi har kort 

voldgiftssagen, men har desvaerre ikke feet medhold fra retten. Det er rigtig surt for 

os .alle men denne afgorelse kan ikke ankes og belobet er. fastlagt. 

Jeg har oprettet en ny depotkonto (en bestyrelsen ikke kan haeve pa) i arbejdernes 

landsbank og nu kan alle de der har rykket for muligheden for at indbetale hele 

prisen kloak gore det. Kontoen har nr. 5314 0243712. 



Jeg A opfordre de der kan og A til at indbetale sa hurtigt som muligt, da det A gore 

en star,  forskel nar vi skal have flnansieret den sidste del of projektet. 

Belobet; er kr. 1.04.080191 i all: pr. have, dvs. de der allerede liar indbetalt: kr. 

60.000,00 selvfolgelig skal traAke dette belob lira. 

Jeg vedlaegger en oversigt over fordelingen of de endelige udgifter pa kloakprojelctet 

Jeg skal for god ordensskyld lige gore opmaerksom pa at under posters diverse er 

udgifter til Radius p5 kr. 7.04.730,35, Hofor kr. 100.000,00 herudover en masse 

mindre udgifter. 
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Ordinaer generalforsam ling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Fuldmagt 

Undertegnede have lejer: 

Have nr 	 

Giver hermed fuldmagt til have lejer: 

Have nr- 

Til at stemme pa mine/vores vegne pa den ordinaere generalforsamling 31.10.2021. 

Underskrift: 
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Ordinarr generalforsamling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Tilmelding til spisning (sandwich). 

Have nr 	  

Onsker at tilmelde, 	  personer til "spisning" 

pa den ordinaere generalforsamling i HF Islegaard d. 31.10.2021 

Underskrift. 	  
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