Haveforeningen
H/F Havrelyngen v/bestyrelsen, Havrelyngen 1, 4600 Køge, telefon 51706790, bestyrelsen@havrelyngen.dk

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
07.09.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset.
Fraværende
Ingen.
Referent
Anette.
Dagsorden
 Godkendelse af referat fra sidste møde
 Godkendelse af dagsorden
 Meddelelse fra forretningsudvalg
 Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
 Regnskab
 Beslutninger (eventuelt indkommen post)
 Eventuelt
 Fastlæggelse af næste møde
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden kommentarer. Seneste referat var fra generalforsamlingen, hvor der blev
stemt for, at vi skulle bruge penge på at få efterset vores vedtægter hos foreningens advokat (det
underskrevne referat samt diverse materiale er nu sendt til advokat).
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)
 Der er stor interesse for at købe haver og flere og flere kommer på ventelisten. Vi har dog
ikke solgt nye haver siden sidste møde.
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde) (Bettina og
Keld)
 Udvalget skal komme med oplæg til, hvordan vi planlægger fællesarbejde næste år.
 Udvalget kom med forslag til, at vi indkalder 2 x 20 havelejere til pligtarbejde af træbeskæring
og malerarbejde ved Fælleshuset hhv. 20/9 og 26/9. Anette sender mail til 40 havelejere og
sender efter 1 uge reminder, hvis vi ikke har fået svar.
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde) (Keld
og Allan græs)
 Intet nyt.
Udvalg for fælles aktiviteter (Bettina, Susanne og Anette)
 Intet nyt, da aktiviteter er sat i bero pga. Covid-19

Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anette meddelte, at vi nu har modtaget dispensere samt håndsprit til de 2 toiletter. Keld sætter dem
op.
Bettina og Keld har foreslået, at vi investerer i et skab til wc-bygningen til rengøringsartikler. Forslag
godkendt.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Formanden ønskede nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter tillykke med valget og
velkommen til bestyrelsen.
Bestyrelsen har udarbejdet en Forretningsorden, der vil blive distribueret til bestyrelsesmedlemmer,
idet der samtidig blev gjort opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem skal sætte sig ind i HF
Havrelyngens vedtægter og i øvrigt har tavshedspligt.
Formanden bad nye bestyrelsesmedlemmer om at tænke over arbejdsopgaver i bestyrelsen, som de
vil tage ansvar for at udføre.
Ventelisten bliver større og større og administreres af bestyrelsen. Af hensyn til GDBR må vi ikke
offentliggøre ventelisten, men hver gang nye skriver sig op på listen, får de bekræftelse med mail om,
hvad nr. de står på ventelisten. Haver til salg vil løbende blive ajourført på vores hjemmeside.
Ako havde sendt nogle punkter, som han gerne ville have svar på, hvilket blev givet af formanden på
mødet.
Regnskab
Regnskabet vil formelt fremover være kasserer Susanne K. Jørgensens ansvar og hun afventer
endelig overdragelse til bankkontoen i vores bank.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Vi har fået tilbud fra en VVS’er på en varmtvandsbeholder på 15 l til toilettet ved Solsikken. Afventer
fortsat 2 tilbud.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
21.09.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset
Datoer at huske på:
20.09 kl. 10:00 Fællesarbejde, maling, mødested Fælleshuset
21.09 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
25.09 Haveaffald container + storskrald container
26.09 kl. 10:00 Fællesarbejde, træfældning, mødested Fælleshuset
27.09 kl. 10:00 Tak for sæsonen
16.08.2020
Anette Fladberg

