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Kære medlemmer 
 
INFO til medlemmer i juli udkom som mail til alle medlemmer og det gør denne nu også. Vi håber, at I tager 
godt imod, at kommunikationen nu kommer denne vej?! 
 
Affald 
Der er forsøgt mange mulige løsninger for håndtering af foreningens affald. I månederne maj, juni, juli og 
august bliver affaldsposer afhentet ved havelågerne, hver mandag morgen. Poserne bør først stilles ud til 
lågen sent søndag aften eller meget tidligt mandag morgen. Hvis dette ikke er muligt for dig, så kan du selv 
gå eller cykle ned med din pose i containeren eller måske bede om hjælp til det hos en af dine naboer? 
Sidste afhentning i år bliver den 30. august – derefter må du selv sørge for, at dit køkkenaffald kommer i 
containeren. 
 
Rotter 
Mange af foreningens medlemmer har set en rotte eller 
måske flere – og vi skal selvfølgelig gøre alt for at 
bekæmpe dem. Tårnby Kommunes rottebekæmper 
orienterer, at en del af årsagen til de mange rotter skal 
findes i følgende: 

• Fodring af dyr; fugle, pindsvin mv. 
• Nedfaldsfrugt, der ikke bliver opsamlet 
• Medlemmers uopmærksomhed omkring 

håndtering af affaldsposer på egen parcel og ved 
afhentning om mandagen 

• Kompost, materialeopbevaring og andet rod i 
haverne, som rotter kan tage bo i 

 
Foreningen og Tårnby Kommune samarbejder om at få 
løst problemet. 
Ser du rotter, så har du pligt til at anmelde dette til 
Dragør/Tårnby Kommune.  
 
Hvis du ønsker at vide mere om forebyggelse og 
bekæmpelse, så kan du læse mere her: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1686  
 
Foreningens Facebook side – på godt og ondt … 
Vi bytter og giver væk via foreningens Facebook side 
til stor glæde for foreningens medlemmer. Alvorlige emner som foreningens affaldshåndtering og 
rottebekæmpelse er pt. også noget, der har stor bevågenhed. 
Mængden af arbejdsopgaver for bestyrelsen tillader desværre ikke, at bestyrelsen kan gå i dialog på 
Facebook og derfor beder vi om, at såfremt medlemmer har spørgsmål omkring affald, rotter, it og andre 
store emner, så kontakt os direkte - og få svar. 
Lige nu kan læses om beregninger for, hvad det koster at få hentet affald ved havelågerne (de er ikke 
korrekte – tallene indeholder bl.a. leje af køreplader, som nødvendigvis må ligge under vores containere og 
ekstra afhentning). Der står også, at kun en samlet bestyrelse vil mødes med Tårnby Kommune omkring 
rottebekæmpelse – dette er ikke korrekt. Det er ikke muligt at finde en mødedato, da medarbejderne i 
Tårnby Kommune skal afvikle ferie og først kan møde bestyrelsen i midten af september.  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1686
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Bestyrelsen består af frivillige ’kolonister’, der ’tager en for holdet’. Bestyrelsen arbejder bedst med gode 
og konstruktive dialoger sammen med medlemmerne og i den sammenhæng er Facebook desværre et’ 
forstyrrende element’, som tidligere bestyrelser ikke i samme grad har skullet forholde sig til. Vi er valgt af 
medlemmerne og er af den opfattelse, at medlemmerne har tillid til, at vi løser vores opgaver indenfor 
rammen af Lokalplan 19A, foreningens vedtægter og de opgaver bestyrelsen pålægges af 
generalforsamlingen.  
Ydre krav og således mængden af opgaver fra; det offentlige, banker, advokater mv. er i øvrigt voksende – 
måske i forhold til de stigende priser på vores kolonihavehuse. 
 
Sommerens arrangementer … 
MIK’s årlige Børnefestival i uge 28 var igen en stor succes. Næsten 100 børn deltog og flere af børnene 
udtrykte, at ”børneugen da sagtens kunne vare hele sommeren” - men det er en stor opgave at arrangere 
og gennemføre en børneuge, så det er de frivillige voksne nu nok ikke helt enige i. MAK’s sommerprogram 
er også ved at finde sin afslutning, dog er der stadig mulighed for at se film, deltage i banko og kigge forbi 
til ’krea-aftener’. Tak til de frivillige i MIK og MAK for give foreningens medlemmer gode, sjove og sociale 
oplevelser – meget værdifuldt og kendetegner vores forening. Vi glæder os til næste år, hvor vi uden 
corona forhåbentlig igen også kan mødes til Café Morgenstemning. 
 
Fællesarbejdsdagen i august 2021 aflyses 
Vi gemmer kræfterne og håber på stor tilslutning til foreningens fælles arbejdsdag – sidste weekend i maj 
2022. 
 
Generalforsamling - 5. september 2021 
Husk foreningens generalforsamling for 2021 – den afholdes i Hollænderhallen den 5. september 2021, kl. 
14. Alt materialet for generalforsamlingen finder du på foreningens hjemmeside. 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


