
Marts 2022 

Formandens beretning for perioden september 2021 til april 2022 

Som bekendt hærgede coronaen det meste af året 2021 og den ordinære 
generalforsamling i april blev udskudt til lørdag den 7. august.

Vi kunne ikke på denne generalforsamling finde en ny kasserer i stedet for Laila, og
indkaldte derfor efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling søndag den 12. 
september, hvor vi fik ny kasserer, da Ulla stillede op og enstemmigt blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.

Onsdag den 6. oktober mistede vi desværre Preben, et meget kært medlem af 
bestyrelsen, og vi endte op med den bestyrelse, vi har i dag:

Formand: Ove Møller Larsen Have 37

Kasserer: Ulla Thuesen Hansen Have 167

Sekretær: Jørgen Sprogøe Petersen Have 78

Næstformand: Nicki Komi Have 43

Bestyrelsesmedlem: Bruno Lauritsen Have 86

Bestyrelsesmedlem: Tim Mahler Have 17

Bestyrelsesmedlem: Charles Jensen Have 59

Suppleant: Thomas Jensen Have 68

Suppleant: Carina Wahl Have 127

Som alle på nuværende tidspunkt er klar over, har undertegnede valgt at forlade 
bestyrelsen ved dette års generalforsamling, og sammen med mig forlader også 
Bruno Lauritsen bestyrelsen.



Jeg har selv siddet som formand i otte år, medens Bruno har været medlem af 
denne bestyrelse i syv år, heraf de seks som næstformand. Bruno har helt fra 
foreningens start og frem til nu givet 12 år af sit liv som aktivt medlem af skiftende 
bestyrelser og vi er alle Bruno stor tak skyldig.

Vi træder ud af en ekstremt god og handlekraftig bestyrelse og jeg er ikke et øjeblik i
tvivl om, at fællesskabet HF Sommervirke fremadrettet er i de allerbedste hænder.

Og jeg er sikker på, at generalforsamlingen vil finde den bedst egnede formand til at 
stå i spidsen for vores kompetente bestyrelse og forening.

Inden jeg forlader dette korte afsnit om bestyrelsen, vil jeg benytte lejligheden til at 
sige tak til vores tidligere kasserer Laila, som gennem hele forløbet og frem til i dag, 
her stået vores nye kasserer bi og været en fantastisk hjælp ved overdragelsen.

Ligeledes vil jeg rette en stor tak til Thomas Krag, som overtog webmasterjobbet 
efter Torben. Thomas har ydet en fantastisk stor indsats på posten.

Status for HF Sommervirke i dag:

Vi fremstår som en yderst velfungerende haveforening, hvor hver enkelt have har 
tilslutningsmulighed til vand, kloak, dræn og fibernet.

Vores vejnet bliver færdiggjort i den første uge af maj i år og vi har vejbelysning.

Vores fællesbygninger er fortrinlig godt vedligeholdt og fællesarealerne holdes af 
faste arbejdshold gennem hele sæsonen, samt via velfungerende pligtarbejdsdage. 
Der er løbende investeret i maskinparken, så vi er godt rustet til at løse opgaverne.

Der er anlagt et stort befæstet areal ved kontor og værksteder med god plads til 
sæsonens containere og en fremtidig affaldssortering.

Hér er der et par hængepartier, idet terrassen ved fælleshuset og sandkassen på den
nye legeplads skal færdiggøres. Er planlagt.

Økonomien hænger sammen. Vand, kloak, dræn, fibernet og veje er holdt indenfor 
budgettet på kr. 17.600.000, hvilket i betragtning af de fra coronaens begyndelse 



stigende priser, må siges at være okay. Og det betyder, at vi holder den månedlige 
ydelse pr. have på kr. 525,00, som lovet på den sidst afholdte generalforsamling.

Til gengæld er bestyrelsen i skrivende stund ved at se på foreningens driftsudgifter. 
Huslejen har gennem nogle år ligget fast på kr. 550 pr. måned pr. have og i en tid, 
hvor alt stiger i pris omkring os, og prisen på el og vand er på himmelflugt, er vi nødt
til at være på forkant med udviklingen og det kan betyde, at vi måske er nødt til at 
hæve huslejen. Hertil kommer, at ejendomsskatten stort set er fordoblet.

Opgaver for den nye bestyrelse:

Bestyrelsen har gennem længere tid kigget grundigt på vores vurderingssystem og 
der arbejdes med en kraftig fornyelse. Bl.a. går vi efter, at dele af bestyrelsen og 
hele vurderingsholdet samlet skal på vurderingskursus i forbundet.

Samtidig arbejder bestyrelsen på at finde ud af, hvad det betyder for vurderingen af 
de enkelte haver, at HF Sommervirke har skabt en række fælles værdier i form af 
fælleshus, fællestoilet, legeplads, kontor, værksteder, helt nyt kompetent elnet og 
vejbelysning, og her til sidst har indlagt vand, kloak, dræn og fibernet i alle haver, 
samt ordnet foreningens veje og stræder.

Bestyrelsen er også ved at kigge på de regnskabsrelaterede afskrivninger, som hvert 
år påvirker vores positive regnskaber og betyder, at vores grundigt vedligeholdte 
bygninger / egenkapital over tid nedskrives kraftigt til meget nær 0-niveau.

Bestyrelsen kigger endvidere på regler for bål til Sankt Hans og nytårs fyrværkeri.

Der arbejdes endvidere med en oplysningsfolder ”Velkommen til Sommervirke”.

Og til slut. Når veje og stræder i HF. Sommervirke er færdige i begyndelsen af maj, 
går bestyrelsen i gang med at få skiltningen ved foreningens indkørsler og veje  på 
plads.



Afslutning og tak:

Jeg har nydt hvert eneste øjeblik af den tid, jeg gennem 8 år har ydet som formand 
for skiftende, men altid kompetente bestyrelser.

Jeg er iværksætter og vi er nået langt, så langt, at tiden nu er kommet, hvor yngre 
kræfter tager over og får styr på overholdelsen af de regler og vedtægter, der nu 
engang skal følges i et fællesskab.

I véd alle, hvad jeg tænker på:

Kør langsomt i haveforeningen, parkér ikke på vejene, max. to biler pr. have, hunde 
holdes i snor på foreningens område, hegn mod vejen ikke over 1,5 m og husk i 
denne forbindelse på lokalplanens regler om husstørrelser og befæstning i de 
enkelte haver, vær opmærksom på, at I kun sender de dele, der naturligt hører 
hjemme i kloakken af sted, klude m.v. er dyre for fællesskabet, foreningen skal altid 
kunne komme i forbindelse med jer, så sørg for at vi er i besiddelse af korrekte 
adresser, e-mail, telefonnumre m.v., sørg for at I er tilmeldt PBS, vis hensyn overfor 
hinanden, alt sådan noget, som jeg gennem årene har skrevet ind i alle mine 
beretninger. 

”Tak for tiden”siger jeg, Ove Møller Larsen

Pas på Jer selv og på hinanden

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer


