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Kære medlemmer        August 2008  
 
 
 
På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte haver kunne 
indfri deres lån til henholdsvis el-indføring og ny bygning. 
Efter samtale med Forstædernes Bank har bestyrelsen besluttet ikke at ændre den nuværende 
ordning, idet den rentemæssige del af lånet giver stor usikkerhed.  
På generalforsamlingen blev foreningens nye hjemmeside også præsenteret. Jeg kan kun anbefale, 
at de af Jer, der har mulighed for det, at benytte dette nye tiltag, hvor mange informationer kan 
hentes. 
 
Så er der snart kun en måned tilbage af denne sæson, og jeg skal minde om, at ifølge de aftaler vi 
har med Københavns Kommune, er det kun tilladt at bebo haverne til 1. oktober.  
September måned er også den måned, hvor hækkene skal klippes igen. Jeg vil gerne opfordre til, at 
mange får klippet deres hække ned til 150 cm, således at hækken ikke når at bliver over de tilladte 
160 cm. Mange hække trænger også til at blive klippet ind, og i den forbindelse er der mulighed for 
at komme af med det grønne affald, idet der opstilles containere på festpladsen den 19.-21. 
september. Jeg vil også opfordre til, at alle husker, at rive vejstykket ud for egen have godt 
igennem, således at vi kan undgå de mange huller i vejene. 
 
Det har igen været en god sæson med mange aktiviteter. Vores nye bygning er taget i brug, og der 
har været stor tilfredshed med toiletafdelingen, som alle nyder godt af. Bibliotek, værksted og 
kontor er også ved at være på plads, vi mangler dog handicapramper ved de forskellige indgange 
for, at få byggegodkendelsen på plads. Biblioteket arbejder ihærdigt på at få etableret en børneklub, 
hvilket der kan læses om her i efterårsbrevet.  
 
Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.  
Jeg håber der har været mulighed for både hygge og arbejde i haven sammen med venner og 
familie. Inden vi ser os om, bliver det igen forår og april, hvor vi så kan flytte ud og igen mødes i 
Søndervang. 
 
 
Tak for en god sæson og venlig hilsen 
 
 
Amy Lauridsen 
formand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
EFTERÅRSBREV 

 
 

Så er der kun 1 måned tilbage af denne sæson som jo slutter d. 30. september 2008. I denne 
anledning er der nogle praktiske oplysninger: 
 
Beboelse:  
Al beboelse i haverne efter ovennævnte dato og frem til sæsonstart d. 1.april 2009 er ikke tilladt. 
Der henvises til kontrakt med Københavns kommune, foreningens reglement samt artikler i 
havebladet. 
 
Hække:  
Alle hække, også side og baghække, skal være klippet senest 15. september 2008. Husk at hæk 
højden for forhække er højst 160 cm. og hække ud til Kongelundsvejen og mellemgangene højst er 
180 cm. Det anbefales at klippe hækkene ca. 10 cm længere ned, så de ikke vokser over de 
ovennævnte højder. Da det er konstateret at flere haver ikke overholder hæk højden, anmodes der 
venligst om at haveforeningens reglement overholdes. Samtidig en venlig opfordring om at rense 
hækkene for vildtfarende blomster, buske m.m. 
Der opstilles 1 container til hæk affald og 1 container til storskrald lørdag d. 20.september fra 
kl. 9-12 og søndag d. 21. september 2008 fra kl. 9-12. Containerne bliver lukket når de er 
fyldte. Disse tider skal overholdes. Sorte sække skal tømmes. 
 
Affald:  
Dagrenovation afhentes sidste gang d. 30. september 2008.   
Der skal gøres opmærksom på, at når man lægger tomme flasker i foreningens container til samme, 
skal plastposer m.m. ikke med! 
Der anmodes også om, at det rygende folk ikke efterlader filterstykket fra cigaretten på gange 
og festplads. Det ser ikke pænt ud samtidig med, at de er meget lang tid om af forgå. Vær med 
til at holde Søndervang pæn og ren.   
Der mindes om foreningens lille containerplads, hvor aviser, papir, batterier og flasker kan 
afleveres. 
 
Lågerne:  
Ifølge vores reglement skal vores låger være aflåsede fra d. 1. oktober 2008 ved både ind - og 
udkørsel. Dette er vigtigt for at forebygge indbrud. 
 
Bibliotek. 
Nu er der mulighed for at have en aftenklub i biblioteket for mindre børn om onsdagen. 
Der er indtil videre kun 1 forælder, der vil være ansvarlig. En anden forælder vil gerne være der en 
aften og lave noget kreativt med børnene. Så hvis der er andre forældre der har lyst så kom frem.  
Større børn og unge har mulighed for at bruge biblioteket om fredagen, men der mangler nogle 
forældre der vil være ansvarlig for bl.a. at åbne og lukke. 
Hvis der er nogen der har interesse i dette kan I henvende jeg på biblioteket torsdag mellem  
kl. 19:00-20:00. 



 
 
Haveleje:  
Husk, at havelejen skal være betalt inden d. 1. september 2008. Indbetalingerne skal ske ved 
indbetaling i bank eller på posthus. Der kan ikke skrives meddelelser på indbetalingskortet, idet 
kassereren ikke modtager disse.  
 
Vandlukning:  
Der lukkes for vandet lørdag d. 18. oktober 2008, AFHÆNGIG AF VEJR. Samtlige vand- og 
stophaner skal denne dag være lukkede.  
 
Foreningens veje:  
Fra d. 31.oktober 2008 og til d. 31. marts 2009 vil der være opsat kæder for at skåne vores veje. 
Der bliver kun mulighed for kørsel til og fra festpladsen - gang C. 
 
Nybygning; udbygning; ombygning: 
Det er nødvendigt at minde om, at bestyrelsen skal kontaktes i god tid inden der påbegyndes 
nybygning, udbygning, ombygning samt nedlæggelse af tanke. Læs også foreningens reglement. 
 
Præmiehaver 2008: 
Følgende medlemmer i Søndervang er af Kolonihaveforbundets konsulent udvalgt til præmie for 
deres haver i indeværende sæson: 
 
Have 145  Tove Kirchoff    37 point  Ærespræmie 
Have   97  Fillipa Jespersen og Hans Lund   33 point 
Have  108  Kent Mikkelsen    33 point 
Have  139 Bodil og Villy Poulin Nielsen  33 point 
 
Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: 
 
Have 50 Anna Larsen og Tom Remie Jensen   32 point 
Have 166 Helen og Erik Poulsen     32 point 
Have 61 Tina Sørensen og Michael Lenz    31 point 
Have 94 Anne og Morten Mortensen    31 point 
 
Flytning:  
Husk, ved flytning, forkert adresse el.lign., at meddele dette til formand eller kasserer. 
Se sidste side i efterårsbrevet. 
 
Dyrehold:  
Hunde skal føres i snor på foreningens område og har ikke adgang til foreningshuset. Ekskrementer 
skal altid straks opsamles af hundens fører. Katte bør holdes indenfor egen have. Det er forbudt at 
fodre katte på foreningens område, jfr. foreningens reglement som gælder hele året. 
 
Skydning af skadevoldene vildt:  
Der er bestilt skydning af skadevoldene vildt (krager, ræve og husskader) i perioden 30. oktober 
2008 til 28. februar 2009 fra solopgang til kl. 10:30. 
 



Venteliste:  
Ventelisten er lukket. 
 
Bytteliste: 
For at blive optaget på byttelisten - enten til et bestemt hus eller om tilbud til et af de huse, det 
bliver til salg, skal man have boet i foreningen i 2 år. Det koste 100 kr. at blive optaget på 
byttelisten. 
Alle huse, der bliver sat til salg i foreningen, blive opslået på foreningens opslagstavle samt 
hjemmesiden. Opslaget kommer op, når opsigelsen er modtaget og vil være på opslagstavlen samt 
hjemmesiden i ca. 14 dage. 
 
Pligtarbejde : 75 år:  
Alle der over 75 år der ikke ønsker at deltage i pligtarbejde, bedes henvende sig til bestyrelsen. 
 
Julehygge:  
Søndag d. 7. december 2008 er foreningen vært med gløgg og æbleskiver i foreningshuset fra kl. 
11-14. Der vil også være julebanko med 5 spil som starter kl. 12:00 
 
OBS. Husk at toiletterne er lukkede 
 
 

Med venlig hilsen 
 

BESTYRELSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 
Formand; foreningens område: 
Amy Lauridsen - have 150 
 
Næstformand; sekretær; forsikring; hjemmeside; foreningens område:     
Anne Kitte Mortensen - have 94  
 
Kasserer; medlems; og venteliste; foreningens område: 
Charlotte Knoblauch; have 111 
 
Bestyrelsesmedlem; pligtarbejde; byggesager; foreningens område: 
Kim Koblauch - have 111 
   
Bestyrelsesmedlem; foreningens område; nøgler; pligtarbejde: 
Dan Heino Jensen - have 60 
 
Bestyrelsesmedlem; haver; foreningshus/udlejning; foreningensområde; samarbejde med 
klubberne: 
Christel Weiss - have 3  
 
Bestyrelsesmedlem; pligtarbejde; foreningshus/udlejning; foreningensområde; samarbejde med 
klubberne: 
Thomas Sund - have 133 
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Have nr.:  ______________________________________________   
 
Fornavne:  ______________________________________________ 
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