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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
21.09.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset.
Fraværende
Frederik.
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.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)
 Der er ikke solgt nye haver siden sidste møde, men vi er tæt på at sælge en have.
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde) (Bettina og
Keld)
 Udvalget skal fortsat komme med oplæg til, hvordan vi planlægger fællesarbejde næste år.
 Ved netop afsluttet fællesarbejde den 20/9 blev der fjernet ukrudt og malet toiletbygning.
Toilettet mangler lidt maling i toppen, men det er Køge Kommunes ansvar. Bettina tager fat
på dem.
 I øvrigt blev det oplyst at de mange fremmødte til Fællesarbejde gjorde et stort stykke arbejde
og det var en dejlig dag, hvor alle fik en snak med hinanden.
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
Vi har del interesserede i at købe haver i HF Havrelyngen. Dem, der er opskrevet på venteliste, tager
vi kontakt til, for at få oplyst, om de ønsker at være på listen til næste sæson.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Den 25/9 kommer der haveaffald- samt storskrald container. Da der skal fælles træer til
Fællesarbejde den 26/9, er der bestilt en ekstra haveaffald container. For at containerne ikke skal
være fyldt inden vi påbegynder arbejdet, vil Anette lave opslag til containerne.
Bestyrelsen har en kabeltromme ved Fælleshuset – den er væk, tillige med en rystepudser.
Vi har modtaget tegning på ombygning af tagkonstruktion. Denne er godkendt, og det bekræfter vi i
brev.
Det meget omtalte bom projekt skal vi søge om Køge Kommune og vi tager straks fat på Lasse
Yssing.
Det er utrolig meget vand i mange haver i HF Havrelyngen. Vi tror, at det skyldes ødelagte dræn, da
der blev lagt strøm til Handelsskolen. Johnny tager fat på Lasse Yssing.
Vi har modtaget 2 rigtig gode forslag fra en havelejer om helårsvand samt vilkår for kloakering. De
kom for sent ind i forhold til fristen forinden generalforsamlingen, men vi ser nærmere på det og
Johnny tager kontakt til havelejeren.
Grundet Covid-19 og forsamlingsforbud ser vi os nødsaget til af aflyse vores planlagte ”Tak for
sæsonen” arrangement den 27/9. Det vil blive meddelt i nyhedsbrev, og opslag vil endvidere blive
hængt op i opslagstavlen.
Regnskab
Susanne har modtaget papirer fra vores bank, men banken sendte ikke de korrekte papirer. Når alt
papirarbejdet er i orden, har Susanne formel adgang til bankkontoen.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Vi har tidligere besluttet at indkøbe en vandvarmer til toilettet ved Solsikken. Vi har dog besluttet, at
denne først indkøbes og monteres i starten af næste sæson.
Keld kom med forslag til en fredagsklub, hvor havelejere i HF Havrelyngen kan komme hinanden
ved. Keld laver oplæg til det,
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
26.10.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset
Datoer at huske på:
26.10 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
27.09.2020
Anette Fladberg

