
Beretning fra bestyrelsen H/F Kløvermarken 2017 
 

Tak for en god sæson 2017 😊 

Bestyrelsen: 

Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen. 

Vandforbrug: 

Vandforbruget for 2017 er opgjort til 1178 m3 

I 2016 var forbruget på 1201 m3 

Låsning af port og sidelåge: 

På opfordring fra et medlem blev der lavet et udvalg af frivillige, der låste port og låge om aftenen, og 

åbnede igen om morgenen.  Tak til de frivillige, der meldte sig.  

Sidste år blev der på generalforsamlingen vedtaget at vi skulle få opsat en tidstyret automatisk 

åbning/lukning af port. Og på en ekstra ordinær generalforsamling i juni 2017 blev beløbet forhøjet til kr. 

100.000. Det har desværre taget lang tid med at finde den rette løsning. Arbejdet skulle være gået i gang i 

uge 10, men et sne- og frostvejr udsatte desværre dette.  Vi forventer afslutning af arbejdet medio april 

2018. 

Vedligeholdelse af skur, legetårn og lign.  

Vi har haft tømrer til at lave noget vedligeholdelse på vores skur, samt duehus og legetårn.  

De er ikke helt færdige med malerarbejdet, men det forventes færdigt i starten af sæsonen og når vejret 

tillader det. 

Ekspektancelisten: 

Vi har 35 personer stående på vores venteliste nu.  

Den første på listen er skrevet op i 1998, og den sidste i 2002. 

Med de få salg af haver vi har, synes vi at det giver mening stadig at holde ventelisten lukket. 

Vi får rigtig mange henvendelser fra folk, der gerne vil opskrives til have hos os, men vi må desværre skuffe 

dem alle.  

Sociale arrangementer i foreningen: 

Vi startede sæsonen med standerhejsning søndag den 23. april 2017. Det er dejligt at der er så mange, der 

har taget så godt imod denne nye tradition i vores lille forening.  

Der holdes stadig gang i de døde duer om søndagen, dejligt. 

Så blev der holdt loppemarked den 13. maj 2017, Skt. Hans aften den 23. juni 2017 og kaffekage og grill 

aften den 8. juli 2017. Igen tak til de frivillige, der giver en hånd til disse arrangementer.  



Præmiehaver: 

I 2017 var følgende 4 haver nomineret til havepræmie, have nr. 6, 12, 31 og 64. 

1.præmierne gik til have nr. 12 og 64. 

Præmiefesten blev afholdt fredag den 19. januar 2018 på restaurant Alabama Social ved Sortedam 

Dosseringen. En hyggelig aften med dejlig mad og hyggeligt samvær.  

 

Facebook gruppe: 

Der er blevet oprettet en lukket gruppe (dvs. kun for medlemmer i haveforeningen) på Facebook. 

Denne gruppe bliver nu flittigt brugt til at dele stort og småt mellem medlemmerne.  

Husk denne gruppe har intet med bestyrelsen at gøre – dvs. meddelelser/spørgsmål til os skal stadig ske via 

vores mail.  

Gruppen hedder: H.F. Kløvermarken 

Sten på stierne: 

Efter at Radius/Dong havde gravet vores gange op fik vi en lille bunke sten leveret fra dem til selv at 

fordele. Dette slog jo ikke til, derfor blev der købt mere hjem. Det var dejligt at se at så mange hjalp 

hinanden med at få fordelt stenene rundt omkring på stierne. Dog er der stadig nogle stier/steder, hvor der 

mangler at blive lagt et nyt lag. Dette kigger vi på ved sæsonstart og ser om der skal bestilles en lille bunke 

mere.  

Kompostbunken: 

Kompost bunken har det med at ”vokse” ud på stien og ned mod vandet. Vi vil forsøge at sætte noget 

afskærmning op ned mod vandet, så bunken ikke vokser ud i vandet. Ligeledes vil vi endnu engang opfordre 

folk til køre komposten så langt tilbage som muligt, så det ikke ligger i vejen for andre.  

Indbrud: 

Desværre bød denne vintersæson på rigtig mange indbrud. Så vidt bestyrelsen er orienteret, så løb det op 

på 24 stk., og i nogle haver mere end 1 gang.  

Iflg. Politiet kan man ikke rigtig gøre noget for at holde folk ude, der gerne vil ind. Men deres opfordring 

lyder på at man tjekker sit hus flere gange i løbet af vintersæsonen. Og at man ikke har mad/drikke 

tilgængeligt i huset. At dyner og tæpper er gemt af vejen, og at der ikke står varmekilder fremme.  

I forbindelse med disse indbrud var der mange medlemmer, der gik en ekstra runde i foreningen og kiggede 

ind til deres naboer. Tak for hjælpen med dette. Det er rart at vi kan hjælpe hinanden.  

Tak for hjælp: 

Det kan ikke siges for ofte: Tak for hjælpen 😊  

Tak til alle jer, der lige gør lidt ekstra .. Det er dejligt at der er nogen, der synes at det er rart at yde lidt 

mere til fællesskabet end blot de 2 x 2 timer på fællesarbejdet.  



Tak til jer alle, der har arrangeret stort og småt i sæsonen, sørget for vand og været behjælpelige med 

andre ting. Det er til stor glæde for os alle.  

 

 

 


