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Så gik der 9 måneder siden sidste nyhedsbrev.  

Skriverkarlen beklager, men har lidt tungnem stået tilbage i dilemmaet 
mellem nyhedsbrev og udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder.  

Var der så overhovedet brug for et nyhedsbrev? 
Det har vi vendt og drejet – og er landet på, at det er der! 

Der er info at hente i referaterne javel.  
Men der er nuancer og yderligere aspekter i nyhedsbrevene, som vi 

mener at havemedlemmerne kan drage nytte og viden af.  
Så hermed nyhedsbrev nummer 57! 

 
i mellemtiden er sommeren godt gået og efteråret er også overstået.  
Så vi venter kun på en hvid, frostklar vinter og forårets komme igen!  

 
 

Nu til nyheder!  
 
 



 
 
 

 
 
 

Fællesspisning i Batteriet 
 

Fællesspisningen er blevet en succes. Hvad der startede som en bunke 
pizzaer til forårets første fællesarbejdsdag ud af tre, blev på 
foranledning af Allan til ordentlig fællesmad de to resterende aftener. En 
ide var født og Allan fulgte den til dørs med et forslag om at have/lave 
en månedlig fællesmiddag i fælleshuset. Bestyrelsen råbte ja, og de og 
andre foreningsmedlemmer tilmeldte sig flittigt til seancen.  
 
2. juni blev præmiereaftenen med over 30 tilmeldte. Juli, september og 
oktober bød også på velbesøgte og veltilberedte måltider fra Allans 
hånd. En tradition var ved at få fodfæste, og 9. november blev så dagen, 
hvor Allan kunne slippe tøjlerne (for en stund), da Mette F. tilbød at stå 
for en dejlig fællesspisning, hvor konceptet dessert og en kande kaffe 
blev introduceret.  
 
Vi kommer helt sikkert til at opleve flere af vores havefæller tilbyde 
fællesmiddage, der skal nok bare lige samles lidt mod. Indtil da og 
indimellem vil Allan og Christian H. J. gøre deres til at traditionen 
holdes i hævd. 
 
Og til jer, som end ikke har prøvet at deltage i en fællesmiddag i 
haveforeningen: Prøv det. Tilmeld dig ved førstkommende lejlighed. 
Næste gang er d. 8. dec. Kom glad. Det er ganske hyggeligt.  
 
 
 
 
 



 
 

Bestyrelsen er ramt af mandefald 
 

Bestyrelsen er blevet lidt mindre. 
Bestyrelsessuppleant Allan (have 24) trak sig fra bestyrelsesarbejdet d. 
16. august. Allan er sammen med Christian H. J. stadig tovholder på 
fællesspisningsprojektet, som til stadighed forsøges udviklet og 
forbedret i det små.  
 
Bestyrelsesmedlem Charlie (have 1) har pr. d. 24. november trukket sig 
fra bestyrelsesarbejdet. Charlies ansvarsposter er fordelt i den 
resterende bestyrelse. 
 
Bestyrelsessuppleant Christian F. (have 3) har overtaget 
bestyrelsesposten frem til generalforsamlingen hvor mandatet kommer 
på valg.  
 
Så lige nu består bestyrelsen af Hanne, Birthe, Søren, Christian F. og 
Christian H. J. Vi styrer vores forening med sikker hånd frem til 
generalforsamlingen lørdag d. 15. april 2023. Sæt krydset i kalenderen 
nu, hvis du ikke allerede har gjort det. 
 

Affald i foreningen 
 
Affald kan du ikke længere komme af med i foreningen. Vi genoptager 
affaldsordningen med KK. sidst i marts. For haveaffaldets 
vedkommende en måned før. Lad venligst være med at efterlade affald i 
affaldsområdet eller på andre fællesområder. Tag det med hjem til din 
boligs affaldsbeholdere eller lad det være på dit havelod (såfremt det 
ikke tiltrækker skadedyr). 
 
 
 
 



 

 
 

Vand i foreningen 
 

Vandet er der lukket for. Som vanligt lukkes der ikke for fælleshusets 
vandtilførsel, så vand på gavlen, i køkken og på toiletter vil være 
tilgængeligt vinteren igennem.  
Forudsat at frosten ikke bliver voldsom, og at vi alle husker at holde 
fælleshusets hoveddør og døre til toiletter lukket vinteren igennem. Vi 
genåbner for vandet, når frosten er er på tilbagetog i foråret. 

 
 

 
 

Parkering v. hovedporten 
 
P-pladsen ligner sig selv. Siden 2020 har vi haft lidt striber på pladsen, 
til at inspirere folk til at parkere hensynsfuldt, så vores tilkørselsvej ikke 
bliver spærret. Det har fungeret overmåde godt, set i forhold til de 
vanvittige parkeringer, vi kunne se i årene før.  
Men tilbage står stadig problematikken med mange ”fremmede” biler på 
pladsen. En problematik, som især mærkes ved afholdelse af fester. 
 
Den problematik har mange instanser i KK været blandet ind i og vi står 
nu overfor en statslig instans: Fredningsstyrelsen som vigtigste og 
allersværeste dansepartner. I foråret lagde vi en løselig plan for hvilke 



trin, vi skulle træde i vores kurtisering, men er ikke kommet videre med 
arbejdet, da andre opgaver i foreningen pressede sig på.  
Problemet består og vi er bevidste om, at der skal noget handling til. 
Hvornår og hvordan finder vi snart ud af. 
 

 
 

Fælles foredrag i foreningen 
 
Foredrag kan være inspirerende og af og til provokerende. Vi vil gerne 
kunne invitere alle i foreningen til haverelevante foredrag hen over 
næste års sæson. Vi har budgettet, vi har huset, vi har gejsten, men vi 
mangler emner.  
Ligger du inde med viden om inspirerende foredragsholdere, som kan 
snakke om blomster, sommerfugle, jord, vild med vilje, vindruernes 
muligheder, blommens verden, æblers mangfoldighed eller regnormens 
hemmelige liv, så tag fat i dit lokale bestyrelsesmedlem, skriv os en 
mail, drop en note i postkassen.  
Gør noget. Måske har du ovenikøbet en viden, du gerne vil dele med 
dine havefæller i foredragsform over en kop kaffe og et stykke 
wienerbrød. 
 
Dette var ordene for nu.  
I ønskes alle en god vinter – en glædelig jul og et rigtigt godt nytår! 
 

bestyrelsen 
 


