
                                                                                         

 

 

I bestyrelsen har vi indtryk af, at forventninger til bestyrelsen ikke helt hænger sammen med de 

beføjelser og de opgaver, der ligger i det at sidde i en bestyrelse. 

Herunder kan I se hvilke opgaver kolonihaveforbundet forventer af bestyrelserne.  

I Kolonihaveforbundets Bestyrelsesvejledning 2021, står følgende 

1.2.5. Bestyrelsens opgaver  

Det er ikke muligt at lave en udtømmende beskrivelse af bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen skal 

varetage den daglige ledelse af foreningen og skal sikre, at generalforsamlingens beslutninger 

udføres, og at regler fastlagt af generalforsamlingen overholdes. Bestyrelsen skal også sikre, at 

bestemmelser i en lokalplan eller tinglyst deklaration vedrørende foreningens område overholdes 

og respekteres af foreningens medlemmer 

Typiske opgaver vil være: • Løse konflikter mellem medlemmerne• Medvirke ved vurdering og salg 

af haver • Sikre overholdelse af regler, herunder byggeregler, og håndtere påtaler og eksklusion) 

Varetage opgaver relateret til det omkringliggende samfund (kommune, forsikringsselskaber mv.) • 

Økonomistyring. 

Vi kan forstå at der er nogle have lejere, der tror at bestyrelsen (foreningen) har indflydelse på 

f.eks. Letbanens anlægsarbejde på Ringvejen, det vil vi gerne her understrege, at det har vi ikke! 

Vi er adviseret om, at de lukker vores låger, da der skal arbejdes lige på den anden side. Det har 

vi oplyst om på foreningens hjemmeside, så snart vi blev bekendt med dette. 

Vi forsøger efter bedste evne at servicere foreningen og den enkelte have lejer så godt og hurtigt 

vi kan, og vi meddeler nyheder på hjemmesiden. så snart vi modtager dem. 

Vi vil derfor endnu en gang opfordre til at I jævnligt tjekker hjemmesiden: www.hf-islegaard.dk   

Positive ideer og kommenterer er altid velkomne. 

Ros er selvfølgelig dejlig, og ris, så længe den er konstruktiv, -lærerig.  

Bestyrelsen modtager heldigvis ofte en masse positive tilkendegivelser fra tilfredse have lejere, 

hvilket selvfølgelig er skønt. 

Desværre hører og ser vi indimellem, at der er enkelte have lejere, der brokker sig, taler/skriver 

grimt om og til bestyrelsen og vores tiltag. Man kan ikke være enig i alt, og hverken nuværende, 

tidligere eller kommende bestyrelser kan gøre alle tilfredse.  

 

http://www.hf-islegaard.dk/


Men vi vil meget gerne opfordre til, at hvis du/I har kritik eller spørgsmål, at henvende dig/jer 

direkte til bestyrelsen, så vi - i stedet for sladder, der bare skaber dårlig stemning -, kan have en 

dialog om bestyrelsens bevæggrunde. 

Jeres konstruktive ideer og kommentarer er nemlig altid velkomne. 

Bestyrelsen vil rigtig gerne kende jeres ønsker og tanker, så vi vil gerne opfordre jer, til at skrive et 

par ord til os på bestyrelsen@hf-islegaard.dk om hvilke forventninger, I har til den nuværende og 

den kommende bestyrelse. Det vil være en hjælp at vide, hvad I tænker i forhold til bestyrelsens 

fremtidige arbejde. 

                                                                        

På bestyrelsens vegne, 
venlig hilsen 
Majbritt Kronbøl 
Formand HF-Islegaard. 
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