Forslag til bestyrelsens beretning for 2021

Så gik endnu et år i HF Sønderbros historie.
Og hvilket år!!!!
Corona og restriktioner gjorde, at vi i marts 2021 måtte afholde vores første digitale generalforsamling
nogen sinde. Det var noget af en udfordring for os alle, men vi kom igennem ved fælles hjælp. De konkret
stillede forslag behandlede vi på den ekstraordinære generalforsamling i efteråret i teltet på festpladsen.
Desværre måtte vi på meget kort tid sige farvel til flere af vores store profiler i haveforeningen. Vores
næstformand Steen Boesen gik bort på tragisk vis. Det samme gjorde Jørgen Kirk, der gennem en årrække
har opbygget og vedligeholdt vore flotte hjemmeside og taget sig af andre tekniske udfordringer.
De er begge savnet i bestyrelsesarbejdet.
Også Villy, fra det gamle vandlaug tog ud på den sidste rejse. Vi vil gerne sige RIP til de medlemmer, der
gennem året har forladt denne verden.

Det har været et turbulent år. Også i bestyrelsen og for dens arbejde.
Bestyrelsen har på mange måder afspejlet de forskellige mennesker og holdninger vi er i HF sønderbro. Der
har været talt med MEGET store bogstaver og har været uenigheder på flere områder, hvilket har
afstedkommet mange triste miner og afstemninger. Heldigvis har vi i de fleste sager klaret os igennem og
taberne har accepteret nederlaget. Den siddende bestyrelse blev ”valgt” helt uden modkandidater på den
seneste generalforsamling.
Vi erkender, at der i det forgange år er sket nogle fejl. Det er tilfældet i selve opskrivningen på ventelisten ,
som det er beskrevet i referatet fra det seneste bestyrelsesmøde. Disse fejl er blevet rettet, alle er igen
tilbage på ventelisten.
Der er også beslutninger, som flere medlemmer har følt er syltet, f.eks reparation af festplads toilet, disse
reparationer bliver ordnet nu til sæsonstart. Også bestyrelsens flertalsbeslutning om at nedlægge
købmandsudvalget, mødte meget kritik.
Der har været meget hård tone og retorik på sønderbro facebook gruppe. Bestyrelsen har en politik om
ikke at kommentere herpå, da det ikke er bestyrelsens nyheds medie. Bestyrelsen nyheder sendes fra
bestyrelsen egen mail. Derfor er vi glade for det initiativ administrations gruppen på facebook har taget om,
at vi skal tale ordentligt til hinanden. Det håber vi vil blive respekteret fremover.
Det hele rejser problemet om, hvordan man egentlig kommer i dialog med sin valgte bestyrelse. Vi har valgt
at bede medlemmerne om at skrive en mail til os eller møde op i kontortiden den periode hvor haven er
åben for overnatning. Men vi må erkende, at det ikke er der medlemmerne ytrer sig. Flertallet af vores
medlemmer hører vi slet ikke fra. Kan det mon tolkes således, at flertallet nok egentlig er tilfredse med
deres kolonihaveliv?
Det er ikke let at have overblik over det hele, heller ikke for medlemmerne i vores bestyrelsen. Derfor er
det så skønt, at der i vores forening er rigtig mange aktive mennesker og aktive grupper udenfor
bestyrelsen, som gør et kæmpe frivilligt arbejde for vores fællesskab.
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Således har vi fået Københavns største frugthave ved det store arbejde Erik fra have 129 har gjort. Dejligt
at vi netop i Frugthavens hjerte har den velbesøgte forholdsvis nye bålplads.
Sikringsgruppen har gennem medlemsmøder og hårdt papirarbejde undersøgt og sørget for alt omkring en
pullert, der skal forhindre uvedkommende bilkørsel i vores forening, Arbejdet er så langt, at vi nu næsten
blot skal sige : JA tak.
Administrationen af vores hjemmeside har Bente have 245 på fantastisk vis overtaget og fortsat i det flotte
format, som vi kender så godt.
Mumi have 171 har også i dette år sørget for bestilling af storskralds containere, afhentning af grøntaffald
og sammen med de ansvarlige for affaldsstationerne, sørget for at byttehjørnerne fungerer, og pladserne
var velholdte. Også Perlen passer Mumi på, og tjekker efter hver eneste udlejning.
Rigtig mange opgaver her i Sønderbro varetages af frivillige og alle er ulønnede. Det er super!
Ved et kig i regnskabet kan vi se, at mange forskellige aktive grupper har søgt og fået økonomisk støtte til
aktiviteter for fællesskab i Sønderbro. Vi kan da lige nævne den traditionelle venskabsfodboldkamp mod
Prøvestenen. De grupper der har søgt bestyrelsen om støtte til arrangementer og aktiviteter, har fået det.
Vi kan jo rigtig meget her i Sønderbro, når vi står sammen!
Da vi havde opskrivning til venteliste i efteråret, viste Sønderbro at man virkelig godt kan stå sammen, sikke
en dag, på en time kom der ca. 700 igennem!
Festudvalget har afholdt arrangementer med stor succes. Sankt Hans og sommerfest for at nævne nogen af
de store. Super. Festudvalget har sammen med bestyrelsen fået det meste af vores store telt sendt til vask i
Roskilde. En stor del af teltet er blevet repareret. Per (rigger Per) har brugt meget af vinteren på at erstatte
lynlåse med franske ringe og snøre lukning. Det er sådan set sparet os for flere tusind kroner. Tusind tak til
Per for hans ide og arbejde.
Også andre skal have stor tak.
I flæng skal lyde en tak til Hannah, der igen i år har sørget for rene toiletter. vi tænker, at vi stadig har de
reneste toiletter ever. – Tak til Ken, der igen har fået styr på regnskabet og som har været en kæmpe hjælp
i det økonomiske. - en tak til Lasse, der med stor energi har styret tømning af tanke og åbning/ lukning af
vandet, blandt meget andet. – tak til hele vurderingsudvalget! Der har været flere salg af haver i år end der
plejer. – en stor tak også til jer, der gennem hele sæsonen sørger for Sønderbro Avis og Nyhedsbrev, som
har en stor betydning for sammenhængskraften og fællesskabet i Sønderbro. – Tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen! – og Vi skal ikke glemme Dueslaget, med diverse turneringer,
søndags hygge og sommertur - og så skal Vonni have tak for at holde købmanden åben i weekenden med
pandekager og andre godter.
Med stor glæde og forventning ser vi frem til den 2. april, hvor vores nye købmandspar, Dennis og Roger
slår dørene op. Vi håber og tror på en fantastisk sæson ved købmanden.
Der er helt sikkert andre, der burde have en tak, som vi har glemt! Det er ikke meningen. Tak til alle der har
bidraget til fællesskabet. Stort som småt!!
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Vi står nu i den situation, at der er mange ledige stole i bestyrelsen. Vi håber at vores generalforsamling vil
vælge en dynamisk bestyrelse, og at det nye team vil tage de mange udfordringer op som der er, og være
en engageret bestyrelse, som arbejder for fællesskabet i sønderbro. Vi ønsker god arbejdslyst.
Vi har valgt at lade den nyvalgte bestyrelse finde datoer for standerhejsning, fællesarbejde med mere. Den
bestyrelse vi vælger i dag, kommer til at færdiggøre etablering af den nye toilet bygning nr 3 –kommende
Kloakering bliver også en stor opgave for ikke at nævne renovering af vores bygninger. Taget på
Perlen/kontor og Købmand er utæt og skal muligvis helt skiftes. Derfor foreslås i budgettet en pæn
pengepulje til renoveringer. Bestyrelsesmedlemmer har udarbejdet grundlaget for vedligehold af vores
opgaver.
Kolonihaveforbundets miljøudvalg har udvalgt Søndebro, som en af fire haveforeninger, som skal være med
til at udvikle arbejdet for et bedre og grønnere miljø. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere om. Den
4.4 afholdes første møde. Medlemmer af affaldsgruppen og Permagruppen er inviteret med. Hvis du er
interesseret i at høre mere så kontakt bestyrelsen.
Vi har måttet sande. at det ikke er let at gøre alle tilfredse og er stødt ind i mange dilemmaer i
bestyrelsesarbejdet. Hvilke opgaver har en bestyrelse? Drifter den en forening og udfører de på
generalforsamlingen vedtagne forsalg eller er den måske en politisk valgt gruppe, der arbejder for
bestemte værdier? I hvor stor udstrækning skal bestyrelsen mægle i konflikter mellem medlemmer? Og
hvordan? Hvordan håndteres konflikter i bestyrelsen selv? lever vores vedtægter og ordensregler op til
det, der er brug for? Er de up to date?
Disse snakke vil leve videre i den bestyrelse vi i dag vælger, og de vil leve videre på havegangene.
Tak for i år. Vi håber på at vi alle vil få en fantastisk have sæson.
Bestyrelsen.
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