
    

                             Hf.Maglehøj generalforsamling februar 2019 

                            Bestyrelsens beretning v/formanden 

 
Sæsonen 2018 startede koldt, så vi kunne først åbne for vandet efter påske, og 

standerhejsningen blev også udskudt i forhold til det planlagte. 

Men det blev sommer, og hvilken en. Den varmeste og mest solskinsfyldte i årevis. 

Hurra for det. 

 
I 2018 har vi solgt 23 haver, og har i skrivende stund kun en til salg. Derfor har vi 

oprettet ventelister, som er taget i brug pr. 1.1. 2019. 

 
Fællesforsikringer blev introduceret i 2018. Forsikringerne tegnes hos Alm. Brand og 

Kolonihaveforbundet, og dækker: Brand-Bygningskasko og Indbo. Prisen er ca. kr. 

1.200.- pr. år, som opkræves sammen med lejen. Pr. 31.12 2018 var 36 haver tilmeldt. 

 
Vi har fået nyt affaldssystem, som efter lidt start -vanskeligheder kom til at fungere 

tilfredsstillende. MEN det er ærgerligt, at mange lader beholderne stå på 

opsamlingsstederne flere dage efter de er tømt. Hvis I ikke selv er i haven, så lav en 

aftale med naboen om at de tager jeres beholder med tilbage.  

 

Oversvømmelserne ved mosen ser ud til at være løst med den nye pumpe der fører 

regnvandet op til grøften på det grønne område ud mod motorvejen. 

( med årets tørre sommer, er det godt nok ikke den store udfordring pumpestationen 

har været på; -) ) 

 

Skt. Hans Aften uden bål, grundet afbrændings-forbud, blev ikke den store fest. Tak til 

John og Margit som havde lavet den flotte heks som er sat på lager, og er klar til at 

blive sendt afsted i år. 

 

Banko: Igen med stor deltagelse og en stor tak til specielt Poul og Maj-Britt for deres 

store indsats med at skaffe flotte sponsor-præmier. 

 
Fugleskydning: Tinsoldaterne gik forrest da vi hentede fuglekongen Frank have 129, 

og Rene og Teddy2 holdt klar på div. pitstopsteder så vi kunne holde væskebalancen 

ved lige. Frank startede årets fugleskydning, som endte med at vi kunne fejre en ny 

fuglekonge, nemlig Louise have 227. Mini og Annette sørgede for at vi kunne få stillet 

sulten med dejlige bøffer og pølser. 

 

 

 



Børnedag: Det blev den bedste og mest velbesøgte børnedag i flere år. 

Super godt vejr og masser af aktiviteter bl.a. Tryllekunstneren Jungle Jim, 

hønseskidning, hoppeborg, tombola, pilekast, flødebollekast, og ikke mindst 

ræveskydning, hvor Carl, have 271 blev Rævekonge. 

 

Sommerfest: Kinesisk buffet og dans til jukebox og levende musik med den australske 

sanger Robert Colby. En rigtig god fest, men vi kunne godt havde ønsket os lidt større 

deltagelse. Vi var ca. 60 deltagende.  

 

Vinsmagning: Gila Vinimport stod igen for en hyggelig vinsmagnings-aften. 

 

100 års Jubilæum for Roskilde Haveselskab: H/F Granly lagde hus til og det blev en 

super fest. God stemning og masser af aktiviteter. 

Taler af vores kredskasserer Allan Carlson, forbundsformanden Preben Jacobsen og 

borgmester Joy Mogensen. Musikken blev leveret af Peter Avnstrup Band og Kim 

Larsen Jam Band. 

 

Vi sluttede som vi plejer sæsonens aktiviteter af med en sammenkomst for årets 

vindere af havepræmier og vores frivillige hjælpere. 

 

Tak for godt samarbejde til: 

Nethe og Margit, som har bestyret festsalen. 

Mini og Teddy, som har stået for Containerpladsen. 

Teddy og Find, som har slået vores græs. 

 

Også stor tak til de frivillige hjælpere og initiativtagere: 

Mini, petanque, Ben, fodbold, Jytte, håndarbejdsaften og bibliotek, Robert, vores 

hjemmeside. 

 

Sidst på sæsonen fik vi renoveret området omkring Foreningshuset. 

I det store bed foran har vi nu fjernet al beplantningen og sået græs, så vi nu slipper 

for, at bruge folk til at luge hver søndag. Og bagved har vi fået lagt slotsgrus, så det 

også bliver nemmere at holde. 

 

Som noget nyt er det fra vinteren 2018, tilladt at overnatte i sin kolonihave fra fredag 

til søndag. 

 

I år vil vi prøve at oprette et Fest/Aktivitetsudvalg, som i samarbejde med bestyrelsen 

skal udarbejde forslag til div. arrangementer. Dette er sat på som et punkt på 

dagsordenen. 

Samtidig har bestyrelsen truffet aftale med Jan, have 190 om at han tager sig af at 

skaffe frivillige til div. opgaver og fungere som sjakbajs. 

 

Maj-Britt har valgt at trække sig fra bestyrelsen. KÆMPE tak for det store arbejde 

hun gør og har gjort for Haveforeningen Maglehøj. 

Suppleant Jane, have 219 opstiller i stedet for Maj-Britt.  

 

                                     GOD HAVESÆSON 2019 


