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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
11.05.2021 kl. 19:30 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
Ikke gennemgået – rundsendes til bestyrelsesmedlemmer til godkendelse.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)
 Der er solgt 3 haver siden sidste møde og det er have 10, 37 og 77, men flere haver er til
salg.
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde) (Bettina og
Keld)
 Vi mangler fortsat tilmelding til fællesarbejde fra en del haveejere. Vi sender en mail til dem.
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde) (Keld
og Allan græs)
 Der er Fællesarbejde den 16/5, Anette sender reminder til de personer, der har tilmeldt sig
aktiviteten.
 Allan, have 4 slår græs på fællesarealer på Havrelyngen. Den gamle græsslåmaskine er i
stykker og Allan har indhentet tilbud på plænemaskine, som bestyrelsen har stemt ja til.
Udvalg for fælles aktiviteter (Bettina, Susanne og Anette)
 Der er bankospil den 27/5 og Anette sender mail om det til alle beboere. Tilmeldingsfrist er
den 20/5 kl. 18:30 i Fælleshuset.
 Der er kagedag den 6/6 kl. 14, hvor Jan fra AL-Ko Ginge kommer og fortæller om
havemaskiner og giver gode råd. Anette sender invitation til alle beboere. Tilmeldingsfrist er
den 31/5 kl. 18 i Fælleshuset.
 Der er mange aktiviteter henover sommeren. De tilmeldte til de respektive dage sender
Anette en reminder til via SMS

Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Der bliver sat stole, service og andre rekvisitter ved husaffaldscontainer som ikke hører hjemme der.
Det blev diskuteret om vi skal sætte overvågning op, men da det er ulovligt, blev det nedstemt.
Aktuel venteliste i HF Havrelyngen blev fremvist til bestyrelsen.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Formanden åbnede mødet med at meddele, at han med øjeblikkelig virkning ønskede at træde ud af
bestyrelsen af personlige årsager. En næstformand blev valgt, Bettina Mollerup, som herefter er
agerende formand indtil generalforsamling den 13/6-2021. 1. Suppleant Leon Feldt vil herefter være
agerende bestyrelsesmedlem indtil generalforsamling. Formanden overdragede nøgler tilhørende
Fælleshus og HF Havrelyngen.
Hvad angår bomprojektet har Johnny modtaget tilbud, men vi afventer at de kommer ud til
Havrelyngen for at tage korrekte mål til bommen og herefter en justering af det endelige tilbud.
Johnny har den 3/5 fået svar fra ETK om Hoffmannklodser. De var positive og vi afventer endeligt
svar fra Yssing.
Regnskab
Blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Årets første havevandring er den 20/6 kl. 10. Det rundes i nyhedsbrev.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Den 17/5-2021 kl. 18:30.
Datoer at huske på:
20.05.2021 kl. 18:30 Tilmelding til Bankospil i Fælleshuset
27.05.2021 kl. 18:30 Bankospil i Fælleshuset
31.05.2021 kl. 10:00 Tilmelding til Kagedag i Fælleshuset
06.06.2021 kl. 14:00 Kagedag i Fælleshuset
13.06.2021 kl. 08:00 Bestyrelsesmøde
13.06.2021 kl. 10:00 Generalforsamling i Fælleshuset
20.06.2021 kl. 10:00 Havevandring
20.06.2021 kl. 10:00 Fællesarbejde
18.07.2021 kl. 10:00 Fællesarbejde
24.07.2021 kl. 18:00 Sommerfest
31.07.2021 kl. 10:00 Fællesarbejde
12.08.2021 kl. 18:30 Bankospil i Fælleshuset
15.08.2021 kl. 10:00 Fællesarbejde
05.09.2021 kl. 14:00 Kagedag i Fælleshuset
19.09.2021 kl. 10:00 Tak for sæsonen
18.05.2021
Anette Fladberg

