
Referat fra Generalforsamling i H/F Borgervænget den 26. august 2021 

Dagsordenens 

Pkt. 1: Carsten, have 50, dirigent. Pernille, have 42, referent. 

Pkt. 2: Formandens beretning blev godkendt. 

Pkt. 3: Årsregnskab for 2020 blev godkendt. 

Pkt. 4: Budget for 2021 blev godkend. 

Pkt. 5: Michael, have 70, blev genvalgt til formand 

Pkt. 6: Jane, have 44, blev genvalgt til bestyrelsesmedlem 

Pkt. 7: Ninette, have 68, og Elisabeth, have 48, blev genvalgt til suppleanter 

Pkt. 8: Helle Klein, have 66, blev genvalgt til revisor 

Pkt. 9: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev nedstemt. 

Her blev dagsordenen afbrudt og forslag til vedtægtsændringer fra Poul, have 66, blev behandlet: 

Ad 1. Kolonihaveforbundet meddeler, at bestyrelsen ikke kan afvise evt. mægling. Forslaget trækkes. 

Ad 2. Forslaget trækkes. 

Ad 3. Forslaget diskuteret og Poul, have 66, Michael, have 70, og William, have 78 A, vil mødes inden næste 
generalforsamling og komme med forslag til generalforsamlingen om foreningens værdier. 

Ad 4. Forslaget trukket. Bestyrelsen er ikke i besiddelse af kort over foreningen. Der er blevet slået op på 
offentlig hjemmeside, når der har været brug for information om de enkelte havelodder. 

Dagsordenen blev genoptaget: 

Pkt. 10: Vedtaget. 

Pkt. 11: Punktet blev behandlet sammen med Pias, have 16, og det blev vedtaget at følge de almindelige 
regler fra kommunen: max 180 centimeters stakit ud til vejen. 

Pkt. 12: Jette, have 60, fortalte om, at hun havde haft gartner Rikke S. Gram og Elias Aslak Lindhardt ude og 
tjekke de store træer i haverne ud. De har sendt et prisoverslag, som vedlægges.  



39650142  LINDHARDT PARASOL 
 Amagergade 11c 1423 København  
Emali: lindhardt.gram@icloud.com                                                                                                                                                                           Dato: 31/07-21 
Tel: 23 928 806 

Til HF Borgervænget

Arbejde og process i HF Borgervænget Antal 
timer

Materiale 
pris 

Cost

Beskæring af div. træer i flere haver

Have 72-74 I skællet mellem 72 og 74 står 6-7 ahorntræer i 
gruppe. Her er det umiddelbart uvidst hvad ønskes udført. Vi kan 
konstatere at de er tidligere opstammet og foreslog derfor et nyt 
løft af kronen tidligere niveau samt oprensning af vandris på 
stammer. Der kan dog også være behov for en fældning af mest 
yderligtstående træ - 2,5 - 5 timer

5 kr.	 450,00 kr.	 2.250,00

Have 72 Flerstammet ahorngruppe fældes 4 kr.	 450,00 kr.	 1.800,00

Have 70 Gammel asketræ stynes og holdes som tidligere beskåret 
med fortsat beskæring ca. hver 2. - 3. år

4 kr.	 450,00 kr.	 1.800,00

Have 68 Her mangler vi et konkret ønske på hvad træet udgør af 
gener for gældende have før vi kan byde ind. Det skal lige siges at i 
klart ifht. Birketræer ikke anbefaler at topkappe, da træsorter ikke 
egner sig dertil. Så vi kan evt. give bud på løft af kronen.

kr.	 450,00 kr.	 450,00

Have 60 Her har vi drøftet at bevare træet på trods af tegn på 
asketoptørre, da der er tydelige tegn på tilstrækkelig ny-vækst i 
nedre del af kronen. Så vi foreslår en plejende, lettere beskæring 
samt reduktion af kronen. Og derudover beskærers yderligtgående 
hovedgren over vej, samt der ryddes op i døde grene.

5 kr.	 450,00 kr.	 2.250,00

Have 42 Ahorntræ skal undergå kronløft 4 kr.	 450,00 kr.	 1.800,00

Have 36 Kompliceret fældning af Ahorntræ ved nedfiring over hus 
mens affald slæbes afvejen. Derudover skal ahorntræ i 
modstående hjørne undergå et kronløft, også ved nedfiring - alt 
inkl jordmand.

16 kr.	 450,00 kr.	 7.200,00

Have 26 Her skal stor skovfyr have reduceret yderligtgående grene 
i krone udover vejen, samt en gennemgang/oprydning efter forrige 
uhænsigtsmæssig beskæring hvor mange stappe er efterladt.

12 kr.	 450,00 kr.	 5.400,00

Have 22 Stor agnbøg skal undergå væsentlig og krævende 
kronløft vha. nedfiring og jordmand.

10 kr.	 450,00 kr.	 4.500,00

Have 14 Stort egetræ har brug for at få beskåret efter tidligere 
kronløft,

5 kr.	 450,00 kr.	 2.250,00

Have 12 Her er ikke meget vi kan gøre, da det tilfalder Bane 
Danmarks regi

7,5 kr.	 369,00 kr.	 2.767,50

Have 10 Kronløft i en ung rødbøg, evt. nedfiring inkl. jordmand 5 kr.	 450,00 kr.	 2.250,00

Alle ovenstående priser er eks. prep. af affald til bortkørsel, ved 
vognmand. Denne takst kan vi først fastslå når det endelige antal 
af opgaver er afgjort.

Grundtakst for drift og vedligehold af maskinel samt klatregrej per 
opgave

¨ kr.	 150,00

Transport/kørselsgebyr per dag kr.	 750,00

Subtotal kr.	 34.717,50

PRISOVERSLAG

mailto:lindhardt.gram@icloud.com


                        Mvh.      

                          Elias Aslak Lindhardt og Gartner Rikke S. Gram

Moms 25,00 % kr.	 8.679,38

Total kr.	 43.396,88
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