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Søndag d. 12. marts 2022

Velkomst
Formand Gitte Pedersen byder velkommen og præsenterer Bestyrelsen og Formandskabet samt
oplyser, at der er 63 stemmeberettigede tilstede. Herefter foreslår hun advokat Michael Transø
Schultz som dirigent.

Valg af dirigent og referent
Michael Transø Schultz vælges som dirigent uden modkandidatur, og foreslår Lisette Rasmussen
som referent.
Lisette Rasmussen vælges som referent.
Michael Transø Schultz konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt og rettidigt indkaldt, om end
der i indkaldelsen er sket en forveksling mellem pkt. 7 og 10. Dette vurderes til at være mindre
væsentlig og stå ikke i vejen for, at Generalforsamlingen kan gennemføres og er beslutningsdygtig i
henhold til vedtægterne.
Michael Transø Schultz informerer om, at de er 63 stemmeberettigede parceller til stede, og at man
skal give besked til ham, hvis man går før tid.
Forud for igangsættelse af selve generalforsamlingen henviser Michael Transø Schultz til
forretningsordenen og dens retningslinjer for adfærd og dialog, og der opfordres til en god og
konstruktiv tone med respekt for hinanden og fællesskabet.

Valg af stemmetællere
Christian Bergren, Michelle Skov og Helle Skipper melder sig som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning
Formand Gitte Pedersen henviser til den udsendte beretning (Bilag 1) og uddyber
problemstillingerne omkring de samarbejdsproblemer, der har været mellem 2. suppleanten og den
øvrige bestyrelse samt foreningens ansatte. Disse udfordringer ligger til grund for beslutningen om,
at suppleanter ikke har deltaget i bestyrelsesmøder; en beslutning, som Formandsskabet har bakket
op om, og som har givet et bedre arbejdsmiljø.
Der er enkelte kommentarer fra salen, som anerkender Bestyrelsens arbejde. Derudover er der
ingen indsigelser, og beretningen tages til efterretning.

Hovedbestyrelsens beretning
Gitte Pedersen henviser til den udsendte beretning (Bilag 2), og Maria Garde fra Formandsskabet
uddyber beretningen yderligere. Der er fra salen en række spørgsmål til §3-jord, og Maria Garde
informerer om, at hvis vilde områder står uberørt i 3 år, kan de inddrages fra statens side, hvorfor
der opfordres til opmærksomhed på, at disse områder med jævne mellemrum skal forandres. Alle
OFs bestyrelser har været på seminar, hvor de lærte mere om dette.
Derudover er der ingen indsigelser, og beretningen tages til efterretning.

Godkendelse af årsrapport 2021
Rapporten er udsendt sammen med indkaldelsen. Revisor Claus Carlsen gennemgår årsrapporten
systematisk
Herefter åbnes der for spørgsmål fra salen, og der spørges om:
- De ekstra lønudgifter. Svaret er, at der har været en periode med dobbelt udgift ved opsigelse og
nyansættelse.
- Den store egenkapital, som der betales negativ rente af. Svaret er, at det ville stride mod
vedtægterne at investere.
Herefter ikke flere spørgsmål, og årsrapporten tages til efterretning.

Hovedbestyrelsens forslag om vedtægtsændringer
§4-9.
Med den begrundelse, at det ikke skal være muligt at drive virksomhed fra OFs parceller, hvor man
heller ikke må have folkeregisteradresse, foreslår HB, denne nye bestemmelse:
”På de enkelte parceller må der ikke registreres eller drives nogen form for virksomhed”.
Der er en lang debat i salen om forskellen på at have et CVR-nummer og drive en virksomhed samt
om forskellen på at have en virksomhed, hvor der i sommerhalvåret arbejdes fra parcellen, og en
virksomhed, hvor selve driften sker på parcellen.
Debatten munder ud i et ændringsforslag fra OF Harrestrups side med denne ordlyd:
”På de enkelte parceller må der ikke registreres nogen form for virksomhed”.
Ingen kræver skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning er der et overvejende flertal for
ændringsforslaget.
§13-4 pkt. 6
Med den begrundelse, at der mellem hver Kongres går 2 år, vil bestemmelsen give HB mulighed for
at foretage dispositioner uden at indkalde til en ekstraordinær Kongres. HB foreslår derfor denne
nye bestemmelse:
”I perioden mellem Kongresser gives HB mandat til at optage lån op til 30% af foreningens formue,
såfremt det er gunstigt for foreningen”.
Der er en lang debat i salen om, hvorvidt denne kompetence kan og bør udlægges til en
hovedbestyrelse, og om der bør være fuld enighed i HB ved den type økonomiske dispositioner.
Debatten munder ud i et ændringsforslag fra OF Harrestrups side, som har en tilføjelse med denne
ordlyd:
”(…) med et vedtagelsesflertal på 2/3 af den samlede hovedbestyrelse”.
Ingen kræver skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning er der et overvejende flertal for
ændringsforslaget.

§22-8
I forbindelse med de samarbejdsproblemer, Bestyrelsen har haft, er der opstået tvivl om, hvorvidt
OFs lokalbestyrelser har pligt til at indkalde suppleanterne til møder. HB foreslår derfor denne
præcisering:
”Suppleanter har ikke møderet, men lokalbestyrelsen kan beslutte at invitere suppleanter til at
deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret”.
Der er en lang debat i salen om det rimelige i, at en enkeltsag skal fratage andre suppleanter
muligheden for at orientere sig via deltagelse i møder samt om det vigtige i at styrke deres
engagement og vidensniveau. Det er svært at lande på en eksakt ordlyd, hvorfor det foreslås, at
Formandskab og Bestyrelse i en pause laver en formulering, som foreslås senere på
generalforsamlingen. Formuleringen bliver et ændringsforslag fra OF Harrestrups side med denne
ordlyd:
”Lokalbestyrelsen kan beslutte, at suppleanter ikke kan deltage i bestyrelsesmøder.”
På dette tidspunkt i generalforsamlingen er en del medlemmer gået, så der er 45
stemmeberettigede til stede. Ingen kræver skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning stemmes
ændringsforslaget ind med 40 for, 4 imod og 1 blank.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlægger deres forslag til formuleringsændringer i Vedtægter for Digitale
Vandmålere gældende fra og med de digitale vandmålere er monteret. Ændringsforslagene kan ses
i indkaldelsen. Dette foranlediger en længere dialog i salen om ejerskab og ansvar for målere samt
erstatningspligt og gebyr. Bestyrelsen vælger derefter at trække ændringsforslaget tilbage og
arbejde videre med det. Der vil blive fremlagt et nyt forslag på et senere tidspunkt, evt. på en
ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens forslag om ændringer i Ordensregler
Bestyrelsen fremlægger deres forslag til formuleringsændringer i Ordensreglernes §23 stk. 15 ang.
hækhøjde og opsættelse af fast hegn inde på parcellen med den begrundelse, at den nuværende
formulering er i strid med Deklarationens §7. Ændringsforslagene kan ses i indkaldelsen. Dette
foranlediger en længere dialog i salen om fortolkning af Deklarationen, definition af skel,
konsekvenserne for nuværende og kommende parcelejere. Efter debatten fastholder Bestyrelsen
forslaget.
På dette tidspunkt i generalforsamlingen er der 55 stemmeberettigede til stede. Ingen kræver
skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning stemmes ændringsforslaget ind med 38 for, 5 imod og
12 blanke.

Forslag om ladestandere
Vej- og Park-udvalget, som blev nedsat på Generalforsamlingen i august 2021, fremlægger de
undersøgelser, som de har foretaget, og indstiller til, at der nedsættes et udvalg, som arbejder
videre med økonomien på kort og længere sigt samt spørgsmålet om central eller decentral
placering af standerne.
Der indledes en dialog i salen om netop disse emner, og det besluttes at nedsætte et udvalg, som
det er muligt at melde sig til i 14 dage efter referatets udsendelse på mail kontakt@ofharrestrup.dk.
På generalforsamlingen melder Esmir Maslesa, Ole Marienhoff og Lonnie Hermanson sig.

Forslag om etablering af trailerplads
Vej- og Park-udvalget fremlægger et forslag om at oprette trailerpladser på vejenes bagerste
parkeringsplads med begrænsede omkostninger i form af grus og beplantning og med plads til
lokale alternative løsninger.
Der indledes en dialog i salen om central kontra lokal placering, opbevaring på egen parcel,
vedligehold af pladserne samt om udvidede muligheder for at låne af hinanden og/eller foreningen.
På dette tidspunkt i generalforsamlingen er der 55 stemmeberettigede til stede. Ingen kræver
skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning stemmes ændringsforslaget ind med 44 for, 5 imod og
6 blanke.
Michael Transø Schulz gør opmærksom på, at der ikke er brugsret over fællesarealer, hvorfor der
skal bedes om tilladelse hos HB forud for etablering af pladserne.

Forslag om klagesagsbehandling
Forslagsstiller John Steffensen trækker forslaget tilbage

Forslag om forbud mod anvendelse af salt på veje og stier
Forslagsstiller John Steffensen fremlægger sit forslag med den begrundelse, at salt ødelægger veje
og stier.
Der indledes en dialog i salen med argumenter for og imod brug af salt og grus i forhold til virkning,
mængde og tidsforbrug.
På dette tidspunkt i generalforsamlingen er der 42 stemmeberettigede til stede. Ingen kræver
skriftlig afstemning, og ved håndsoprækning nedstemmes ændringsforslaget med 5 for, 31 imod og
6 blanke.

Forslag om sagsbehandling på kontoret i Gothersgade
Forslagsstiller John Steffensen fremlægger sit forslag med den begrundelse, at der er en øget og
mere kompliceret sagsbehandling i lokalforeningen, som frivillige ikke bør varetage. Der er tale om
1) vandregnskab og 2) regnskab, herunder f.eks. bogføring og betaling af fakturaer.
Formand Gitte Pedersen svarer, at det er godt at have muligheden for at tilkøbe ydelser på
hovedkontoret, men kun i de tilfælde hvor den siddende bestyrelse vurderer, at der er behov for
det, og ikke som en fast ordning.
På dette tidspunkt i generalforsamlingen er der 42 stemmeberettigede til stede. Ingen kræver
skriftlig afstemning. Ved håndsoprækning nedstemmes ændringsforslag 1) med 1 for, 33 imod og 8
blanke, og ændringsforslag 2) nedstemmes med 1 for, 36 imod og 5 blanke.

Godkendelse af budget 2022
Budgettet er udsendt sammen med indkaldelsen. Kasserer Eigil Staal-Nielsen gennemgår
budgettet systematisk.
Herefter åbnes der for spørgsmål fra salen, og der spørges om:
- Det budgetterede underskud på 250.000. Svaret er, at der betales af på lån nu, og kontingentet
hæves først senere, så der vil være et lille underskud i en periode.
- Det forhøjede kontingent nu og de kommende år, herunder inflationen, som også skal indregnes
på udgiftssiden. Svaret er, at der var en kvartalsvis stigning på 25 kr. i 2021, og at der fra 1/7-2022
vil være en kvartalsvis stigning på 85 kr. over de næste 7 år til afbetaling på vandmålere. Dette
korresponderer med det beløb, som blev oplyst på generalforsamlingen sidste år.
Herefter ikke flere spørgsmål, og budgettet tages enstemmigt til efterretning.

Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg
Formand Gitte Pedersen. Modtager ikke genvalg som formand.
Bestyrelsesmedlem Lis Faurholt. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Alexander Andreasen. Modtager ikke genvalg.
1. suppleant Esmir Maslesa. Modtager genvalg.
2. suppleant John Steffensen. Modtager ikke genvalg.

Ikke på valg
Kasserer Eigil Staal-Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Marianne Schwartz.
Bestyrelsesmedlem Lone Lambertsen.
Bestyrelsesmedlem Flemming Graff.
Valgt ind uden modkandidater
Formand Marianne Schwarz for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Lene Rasmussen for 1 år.
Bestyrelsesmedlem Gitte Pedersen for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Torben Lohfort for 2 år.
1. suppleant Esmir Maslesa for 2 år.
2. suppleant Jørgen Christensen for 1 år.
Bestyrelsen består nu af
Formand Marianne Schwartz.
Kasserer Eigil Staal-Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Lone Lambertsen.
Bestyrelsesmedlem Flemming Graff.
Bestyrelsesmedlem Lene Rasmussen.
Bestyrelsesmedlem Gitte Pedersen.
Bestyrelsesmedlem Torben Lohfort.
1. suppleant Esmir Maslesa.
2. suppleant Jørgen Christensen.

Valg af bilagskontrollant og -suppleant
Bilagskontrollant Lillian Andersen modtager genvalg uden modkandidater.
Bilagskontrollant-suppleant Dorthe Bjerre modtager genvalg uden modkandidater.

Valg af delegerede til kongres 24. april 2022
10 kongresdelegerede blandt medlemmerne:
Kenneth Krabat (Bjarkesvej 23).
Lis Faurholt (Frejeavej 16).
Joan Christensen (Emblavej 27).
Karin Lohfort (Ceresvej 29).
Anne Stein (Gefionvej 63).
Annette Harbo (Idunvej 9).
Kenneth Svendsgaard (Danvej 18).
Ada Corsi (Danvej 22).
Steen Frobenius (Frejavej 30).
Rita Alberts (Jættevej 17).

2 suppleanter:
Ole Marienhof (Asynjevej 27).
Kristian Bast (Frejavej 40).
5 kongresdelegerede blandt bestyrelsesmedlemmer vælges på konstituerende bestyrelsesmøde.

Eventuelt
Der blev fra salen budt velkommen til den nye bestyrelse med en opfordring til at fastholde den
grønne linje samt til at have et blik på fællesskabet med øje for de svagere i foreningen.
Der blev ligeledes takket for indsatsen i den foregående overgangsperiode med et ønske om at få
materialet til generalforsamlingen i bedre tid næste gang.
Herefter takker Michael Transø Schultz for en god generalforsamling, hvor der blev givet plads til
alle synspunkter.
Til sidst fik Gitte Pedersen ordet og takkede for den generelle opbakning, og med en
erkendelighed sagde hun tak til Alexander Andreasen Lis Faurholt for deres bidrag.

Bilag 1: Bestyrelsens beretning
Denne beretning omfatter perioden fra ordinær generalforsamling den 28. august 2021 til dato.
Indledningsvist skal det bemærkes, at foreningens medlemsrettede aktiviteter i lighed med resten
af samfundet har været påvirket og begrænset af covid restriktionerne. Vi har således ikke kunne
afholde de arrangementer, vi plejer, hverken i sensommeren, efteråret eller i januar.
Disse begræsninger får forhåbentlig nu en ende, og, og bestyrelsen håber at kunne bidrage til, at
vores forening får styrket fællesskabet i sæsonen, der kommer.
Bestyrelsens arbejde
I august valgtes fire nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter til bestyrelsen, og at der var
masser af arbejde at tage fat på efter en periode, hvor bestyrelsen havde kørt på nødblus pga.
mandefald.
Af konkrete årsager og for at få arbejdsro valgte bestyrelsen i efteråret 2021, efter samråd med
hoved- bestyrelsen, at suppleanterne ikke skulle deltage i bestyrelsesmøderne. Dette blandt andet
ud fra en fortolkning af vedtægterne, hvoraf fremgår, at suppleanterne kan (ikke skal) deltage i
bestyrelsesmøderne. En beslutning, der har givet bestyrelsen et væsentligt bedre arbejdsklima,
men som også har medført høj mailaktivitet og højrystet dialog på facebook mv.
Det er beklageligt, når et medlemsvalgt samarbejde ikke fungerer, men i sidste ende blev det et
spørgsmål om, hvorvidt endnu en formand og flere bestyrelsesmedlemmer skulle trække sig i
utide, eller om der kunne findes en løsning, således at bestyrelsen kunne få arbejdsro. Set med
vores øjne gav denne beslutning den arbejdsro og arbejdsglæde, vi havde brug for til at løfte
arbejdet, men vi kan sagtens forstå, hvis nogle medlemmer fandt beslutningen
bemærkelsesværdig. Det var dog vores vurdering, at det var det, der skulle til for at få et
hensigtsmæssigt og godt samarbejde op at stå. Og det har vi fået!
På generalforsamlingen i lige år skal der bla. ske valg af formand, og vores nuværende formand
genopstiller ikke. Det har hele tiden været Gittes plan kun at bestride formandsposten midlertidigt
i håb om, at der blandt de bestyrelsesmedlemmer - som blev valgt i august 2021 - kunne findes en
kandidat til formandsposten. Denne kandidat glæder vi os til at foreslå på generalforsamlingen.
Lokalplanen
Den 27. oktober 2021 ophævede Planklagenævnet Lokalplan 182 med dens restriktive
opholdsbestemmelser, og vi gik således tilbage til at være underlagt vores gamle, tinglyste
deklaration.
Planklagenævnet afviste lokalplanen blandt andet på følgende baggrund:
Nævnet mente ikke, man i en lokalplan bør skrive hvilket klokkeslæt og hvilke timer man må
opholde sig i sin kolonihave, sådan som det var anført i lokalplanen. En lokalplan kan desuden

heller ikke regulere og detailstyre, hvordan man indretter sit hus eller småbygninger, udhuse mm.
Kommunen kan regulere antal m2 og skrive, man ikke må overnatte i småbygninger, men hvordan
man ellers indretter sig i bygningerne, ligger ikke inden for lokalplaners bestemmelser.

Og sidst, men ikke mindst; en lokalplans retsvirkning gælder alene for fremtidige dispositioner –
der står således i afgørelsen: ”eksisterende lovlig brug kan således fortsættes, eksisterende lovlig
bebyggelse kan beholdes”. Det betyder, at en lokalplan kan regulere nye kolonihaveområder og
nye huse både hvad angår ophold og bebyggelse.
Kommunen har imidlertid vedtaget en køreplan for justering af lokalplanen, version 2, hvorunder
der foretages justeringer i forhold til småbygninger og opholdsbestemmelse. Det er oplyst, at der
vil blive foretaget sædvanlig høringsperiode med borgerinddragelse, hvorefter den nye version af
lokalplanen kommunalt forventes vedtaget i sommeren 2022. Haveforeningerne i Ballerup er i
mindre grupper inviteret til dialogmøder på kommunen til drøftelse af justeringerne.
Det er bestyrelsens forventning, at også den nye version af lokalplanen skal en tur forbi
Planklagenævnet, og det er bestyrelsens håb og ønske, at dette arbejde forsat vil ske i samarbejde
med de andre frie haveforeninger (et samarbejde der beriger med såvel gensidig sparring som
omkostningsdeling) og med bistand fra advokaterne Knud Foldschacks og Olivia Hansen.
Hvordan kommunen vil formulere deres næste lokalplansforslag, bliver spændende at se. Vi håber
naturligvis på mere dialog denne gang, end der har været hidtil.
Vandmålere
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at forhøje boden for manglende aflæsning af vand,
men trods dette tiltag måtte bestyrelsen og vores områdeansvarlige alligevel ud til mere end 80
parceller for at aflæse målere. Det har taget tre dage, fordi det på nogle parceller var svært at
finde målerbrønden, der nogle steder var skjult under fx en bunke dæk eller befandt sig under en
træterrasse.
Heldigvis lader det til, at arbejdet med vandaflæsninger til brug for udarbejdelse af
vandregnskabet bliver lettere fremover. Generalforsamlingen vedtog i august 2021, at foreningens
vandmålere skal udskiftes til digitale vandmålere, og dette arbejde er igangsat. Herved får vi løst
problemet med de medlemmer, der ikke aflæser måleren, men vi får også mulighed for hver især
at kunne følge eget vandforbrug via en app, ligesom vi får et system med alarmløsning, såfremt
der opstår utætheder eller frostsprængninger i systemet.
Affaldssortering
På sidste generalforsamling afholdt et medlem på eget initiativ et oplæg vedrørende processen,
kravene og omkostningerne ved den fremtidige affaldssortering, som skal implementeres senest
ved årets udgang 2022/23.
Det viste sig dog efterfølgende, at kommunen ikke var nær så langt fremme med planerne, som
det pågældende medlem, ligesom skræk-scenariet vedrørende prisen anslået til kr 1,1 mio. viste

sig at være stærkt overdrevet. Kommunen var på daværende tidspunkt ikke kommet videre end
det indledende arbejde, hvorunder man erfaringsudvekslede med andre kommuner med
tilsvarende områder for at finde de bedste løsninger.
I december 2021 skabte kommunen kontakt mellem bestyrelsen og en medarbejder hos
Vestforbrændingen, som skulle være vores kontaktperson i dette anliggende, og ultimo januar
2022 afholdte bestyrelsen møde med den pågældende medarbejder.
Foreningens situation og behov blev drøftet, og det var Vestforbrændingens anbefaling, at vi
fortsætter med at have containere på de enkelte p-pladser til hhv. mad- og restaffald (det ”våde”
husholdningsaffald, som de fleste ønsker at kunne komme af med let og dagligt). Herudover er vi
blevet anbefalet at etablere to stationer i vores område til aflevering af plast, pap og metal, mens
vi kan nøjes med fortsætte den hidtidige ordning med at indsamle glas og papir ved Valhalla.
Vestforbrændingens oplæg til fremtidig placering af containere til plast, pap og metal, er indsat i
forlængelse af denne beretning, og det bemærkes, at Vestforbrændingen har foretaget
beregninger af, hvordan mængden af affald forventes at udvikle sig i takt med, at vi får
implementeret denne sorteringsordning. Antallet af containere er beregnet ud fra disse
forventninger, og de kan justeres, hvis vores behov viser sig at blive anderledes.
Foreningens nuværende affaldscontainere bibeholdes til ”restaffald”, og kommunen leverer nye
containerne til madaffald, plast, pap og metal. Da en del af arbejdet kan udføres i forbindelse med
vejenes fællesarbejde, estimerer vi, at foreningens omkostninger til etablering vil være i
størrelsesordenen kr. 50.000.
Vi stiler efter at få etableret affaldsstationer til pap, plast og metal omkring sæsonstart, mens
beholdere til madaffald leveres, når containerskjulerne på de enkelte veje er udvidet , og når der
er etableret ekstra fliser etc.
Søjler
Den ene søjle ved Odins Alle blev påkørt af en bil i januar 2022. Forholdet er politianmeldt, men
politiet har henlagt sagen, og forsikringsselskabet vil ikke dække skaden, da søjlen efter selskabets
vurdering ikke er en ”bygning”.
Vi er ved at indhente tilbud på udbedringen. Foreløbig har vi modtaget et tilbud på kr. 125.950,
hvortil kommer el-arbejde.
Visioner
Nogle af de i august 2021 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer stillede op for at berige foreningen med
visioner om, hvordan vores forening kan udvikles til glæde for medlemmer i alle aldre.
Disse visioner er endnu ikke ført ud i livet, idet de foreløbigt har måtte vige for arbejdsbunker og
brandslukninger, ligesom vi har prioriteret et on-going projekt med at gennemarbejde en
forretningsorden for bestyrelsen.

Drift
Vores områdeansvarlige har efterhånden været tilknyttet foreningen i 10 måneder, og vi har et
godt samarbejde med ham, ligesom det er vores indtryk, at han er vellidt ude i området. Vi er dog
bekendt med, at vores områdeansvarlige indimellem bliver irettesat mundtligt eller via mail, når
han udfører opgaver, som bestyrelsen har fastsat rammerne for. Hvis der er utilfredshed med
bestyrelsens beslutninger, henstiller vi til, at sådanne klager tilgår bestyrelsen i stedet for at lade
det gå ud over foreningens medarbejder, som udfører opgaven.
Foreningens drift kan heller ikke fungere uden vores frivillige, og vi vil i den forbindelse gerne
takke de mange medlemmer, som i sidste sæson tog en tjans for at holde liv i vores lokale
containerplads, og takke Heidi for at koordinere vagtplanen, der sikrede, at der kunne afleveres
haveaffald mv. hver anden 2. lørdag.
En tak skal også lyde til de medlemmer, som siden sidste generalforsamling har engageret sig i
arbejdsudvalget ”Vej & Park”, og som har brugt vinteren på at lave undersøgelser i forhold til
muligheden for ladestandere til el- biler, trailerparkering og belysning, ligesom en tak skal lyde til
Michelle for hendes bidrag til arbejdet vedrørende lokalplanen.
Endelig en tak til de medlemmer, som tilbød deres arbejdskraft i festudvalg mv. Der blev ikke
meget fest i sidste sæson, men vi håber, at vi i stedet må trække på jeres engagement i år.
Vi ser nu frem mod en ny sæson, hvor det forhåbentligt bliver muligt at genskabe liv i Valhalla, få
bankopladerne frem af gemmerne, få vores lokale musikere til at genskabe de hyggelige
musikcaféen og måske endda holde en sommerfest. Det tror vi vil kunne glæde os alle ovenpå
flere års social afstand og nedlukning på grund af covid 19.
Foreløbig skal vi nu mødes til generalforsamlingen den 12. marts 2022, og derefter varer det ikke
længe, før sæsonen for alvor kan skydes i gang i Harrestrup, hvor løgblomsterne er begyndt at
pible op. Vel mødt!

Bilag 2: Beretning fra hovedbestyrelsen
Fra Harrestrup har enten formand eller kasserer deltaget på de månedlige hovedbestyrelesmøder.
I hovedforeningen er OF Harrestrup nu kommet så langt frem i køen om midler til det kommende
vandaflednings- projekt, at Formandsskabet i november 2021 anmodede Morel om at påbegynde
drænprojekt i Harrestrup i form af at indhente diverse tilladelser fra Ballerup Kommune. Vi venter
i spænding nærmere herom.
OF Harrestrup har ligeledes ansøgt og opnået lån på op til kr. 1,0 mio. hos hovedforeningen til OF
Harrestrups projekt med digitale vandmålere.
Den nu forkastede Lokalplan 182 har også haft stor bevågenhed i hovedforeningen, og det er
hovedforeningen, der har betalt OF Ågerups og OF Harrestrups andel af de advokatomkostninger,
som De Frie Haveforeninger er blevet faktureret af advokat Knud Foldschacks kontor.
Formandsskabet, OF Ågerup og OF Harrestrup er indkaldt til et separat dialogmøde hos Ballerup
Kommune primo marts 2022 vedrørende en fremtidig lokalplan. Trods lokalbestyrelsernes ønske
om, at dialogmødet skulle holdes samlet med de andre frie haveforeninger og med deltagelse af
samarbejdets advokat, mente et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne, at vi skulle tage imod
tilbud om dialogmøde for OF alene og uden deltagelse af advokat.
Hovedforeningen har afholdt seminar for alle lokalbestyrelserne i november 2021, hvor bl.a. GDPR
og §3- områderne var temaerne.
Af andre store projekter kan nævnes tvangskloakering i OF Frølunde, ligesom der er drøftet
vedtægtesændringer, som er mundet ud i det forslag, der er medsendt denne indkaldelse.
Endelig blev byggeansøgninger hjemtaget til behandling på kontoret i Gothersgade, og disse
varetages således ikke længere lokalt i Harrestrup.

