
Bestyrelsen 

Haveforeningen Marienlyst 80 

Mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk 

Telefon:  tlf. 30117803 (formanden) 

 

 

16. marts 2023 

Til alle i HF Marienlyst der er tilmeldt den fælles forsikring  

 

Vigtigt ang prisstigning på den fælles bygningsforsikring 2023/24 

 

Vi har fået besked fra Kolonihaveforbundet om at Forsikringspriserne for bygningsforsikringerne for 

perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 stiger igen.  

Vi er klar over at den billige forsikring vi blev tilbudt ved opstart  i 2019, ikke længere er helt så billig og vi 

har forståelse for hvis man ønsker at ændre sin forsikring . 

Har du kun forsikring for brand+ansvar mener vi at prisen stadig kan konkurrere med andre forsikringer - 

men har man den udvidede med kasko og indbo oveni ligger prisen efter vores vurdering lige under 

andre  selskaber. Dog er der en selvrisiko på 0kr ved fællesforsikringen. Noget ikke andre selskaber 

tilbyder. 

 

Priserne vil for perioden 1-4-2023 til 1-4-2024 være følgende 

• Basis:  Dækning for brand + ansvar : 570 kr /år   

(2022/23 : 515 kr /år  – en stigning på 55 kr /år) 

 

• Udviddet:  Dækning for brand+ansvar og kasko +indbo: 1.715 kr / år  

(2022/23: 1570 kr/år  – en stigning på 145 kr / år ) 

 

Ønsker du at ændre i din forsikring 

• Hvis du ikke længere ønsker at være med i den fælles forsikring kan du afmelde den pr 1-4-2023 

ved at skrive til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk  inden d. 28-3-2023 så vi kan nå at give 

forsikringsselskabet besked . 

 

Da der er krav om brandforsikring i Marienlyst skal vi ved framelding have dokumentation for 

tilmelding ved andet selskab 
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• Hvis du har udvidet dækning  og ønsker at ændre den til kun basis dækning pr 1-4-2023 skal du 

ligeledes skrive til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk  inden d. 28-3-2023 så vi kan nå at give 

forsikringsselskabet besked . 

 

Du har altid mulighed for løbende at ændre din dækning med virkning fra  1.januar, 1. april, 1. juli , eller 1-

oktober ved at skrive en mail til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk senest en uge før dato. 

 

Ang betaling 

Mange har  allerede betalt for forsikring med havelejeopkrævningen fra januar 2023. 

Derfor vil ekstra opkrævning   /tilbagebetaling blive reguleret ved haveleje opkrævningen i juli 2023 

 

Undskyldning  

Vi vil gerne samtidig bruge lejligheden til at undskylde og bede om tilgivelse for at varsling af stigning for 

2022/23 manglede og at betaling først blev opkrævet med havelejen i januar i år. 

Årsagen er hovedsageligt manglende ressourcer i bestyrelsen i foråret 2022 hvor vi skulle have sendt 

beskeder ud til jeg . 

Det har derfor ikke været muligt for jer at tage stilling til om man ønskede at fortsætte sin forsikring  med 

de nye priser. 

Alle tilmeldte har været dækket alligevel, da foreningen har lagt ud for betalingen for forsikringen og dette 

dækkes af indbetalingerne fra januar i år. 

 

Du kan læse mere om den fæles forsikring på hjemmesiden http://www.hf-marienlyst.dk/forsikring-

2/faelles-forsikring/ 

Vedhæftet denne mail er desuden opdateret information om den fælles forsikring 
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