Haveforeningen
!
Formand Johnny Jensen, Nylandsvej 133, 1.tv., 4600 Køge tlf. 60 72 74 80 - Have nr. 31

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

27.06.2016 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post

Have 55 har anmodet om at flytte havelågen, hvilket vi siger OK til.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Den Danske Bank skal registrere bestyrelsen formelt. Alle bestyrelsesmedlemmer skal fortsat medbringe kopi af pas og sygesikringsbevis / scanne
det.

Fælleshuset

Johnny, John N. og John C. finder snarest en dato og aflægger XL Byg visit
for at få priser på gulvbrædder til Fælleshuset.

Projekter

Johnny har forespurgt ETK om hjælp til skiltning etc. til forebyggelse af den
høje fart i Havrelyngen. Vi afventer udspil.
Der er styr på vores sommerfest, og der er således bestilt mad og musik.
John laver snarest opslag til tavlen med instruks om tilmelding.

Pligtarbejde

Vi har gennemført pligtarbejde, hvor Fælleshuset blev gjort rent samt huller
i vejen blev udbedret med stabilt grus. Vi havde dog ikke materiale nok,
hvorfor Thomas bestiller lidt mere stabilt grus, så alle huller kan blive
”lappet”.

Eventuelt

Bestyrelsen har modtaget et rigtigt fint takkebrev fra den tidligere formand
John Hansens enke.
Vores nye kontrakt med Køge Kommune er fortsat ikke på plads. Der er en
uklarhed over reglerne for overdragelse af egen have til familien ved
dødsfald. Og kravet om 6 m3 tanke afventer vi også en afklaring på.
Vi har 2 haver, som sættes på tvangsauktion for højeste bud. Det er have
11 og nr. 56, og der vil blive lavet opslag til tavlen.
2 haver er uenige om skellet og hvilke træer og buske, der må bevares
eller skal fældes. Bestyrelsen indkalder til hegnsmøde.

Næste møde/
mødedatoer

30.06.2016 kl. 19:00 Havevandring
01.07.2016 Storskraldscontainer + haveaffaldscontainer
18.07.2016 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
23.07.2016 kl. 18:00 Sommerfest
05.08.2016 Storskraldscontainer + haveaffaldscontainer
25.09.2016 kl. 10:00 Tak for sæsonen

02.07.2016/Anette Fladberg

