Haveforeningen
H/F Havrelyngen v/bestyrelsen, Havrelyngen 1, 4600 Køge, e-mail: bestyrelsen@havrelyngen.dk

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
12.04.2022 kl. 19:00 i Fælleshuset.
Fraværende
Susanne og Kurt.
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
Referatet godkendt uden kommentarer.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver
 Have 20 er solgt og gebyr 250,- er modtaget.
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter
 Vi har set nærmere på service i Fælleshuset og Frederik køber nye og større
middagstallerkner.
 Vi skal have lavet beskrivelse af proceduren ved akut lån af fælleshuset samt rengøring
(Frederik og Marcus). Generel husorden ved leje af Fælleshus bliver opdateret, så der er en
slags ”kontrakt”, når fælleshuset udlejes, herunder også betaling af gebyr (Frederik og
Marcus).
 Toilettet ved Solsikken har været helt fuld, men er nu tømt
 Toilettet ved Fælleshuset skal have nyt toiletsæde samt radiator (det tager Elvin sig af)
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder
 Vi har modtaget endeligt tilbud om bom, men vi har fået nej fra kommunen pga Brandtilsynet.
Det er forbudt at have bom, idet Beredskabsmyndighederne uden for ”åbningstid” ikke har
adgang til Havrelyngen.

Udvalg for fælles aktiviteter
 Der vil blive indkaldt til fællesarbejde og af opgaver, der skal løses er: Maling af toiletter,
udbedre huller i vejen, rengøring af fælleshuset og køkken samt optælling af service,pudsning
af vinduer, klipning af busk og hæk ved Fælleshuset.
Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Aktuel venteliste i HF Havrelyngen blev fremvist til bestyrelsen tillige med liste på de aktuelle haver,
som nu er til salg.
Det blev diskuteret om vi skal have en forbedret eller ny hjemmeside, som er lidt nemmere at
navigere i tillige med et nyt mail system, der evt. kan integreres.
Der er en del restancer med haveleje, hvorfor der sendes reminder hurtigst muligt.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Efter vi i år har åbnet for vandet blev det konstateret, at vandet fossede ud i 2 haver. Vi har lukket for
vandet i de pågældende haver.
Vi skal have lavet beretning til generalforsamling, det gør bestyrelsen samlet den 19/4. På valg er
Frederik og Marcus, der genopstiller samt Susanne og Bettina, som ikke genopstiller.
Regnskab
Intet nyt.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Intet nyt.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Fremtidige bestyrelsesmøder er 2. tirsdag kl. 18 i hver måned.
Datoer at huske på:
19.04.22 kl. 18:00
24.04.22 kl. 10:00
02.05.22 kl. 18:00
10.05.22 kl. 18.00
27.05.22
06.06.22 kl. 18:00
18.04.2022
Anette Fladberg

Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
Generalforsamling i Fælleshuset
Kontortid i Fælleshuset
Bestyrelsesmøde i Fælleshsuet
Haveaffaldscontainer
Kontortid i Fælleshuset

