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Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

25.09.2016 i Fælleshuset
John C.
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Der er lagt nyt gulv, malet og indkøbt møbler, så fælleshuset nu fremstår i
meget flot stand. De gamle møbler har haveejere kunne få andel i efter
”først til mølle” princippet

Projekter

Johnny tager kontakt til Thymes Planteskole og arrangerer et møde i
Fælles-huset om vejledning og vedligeholdelse af hække. Opslag kommer i
tavlen.
Jf. den nye kontrakt med kommunen tillades det, at vi opholder os i husene
i weekender hele året. Derfor er vi nødt til at have helårsvand, så beboere
kan anvende toilettet (og fælleshuset). Vi indhenter 3 tilbud fra VVS firmaer

Pligtarbejde

Intet nyt.

Eventuelt

Vi har været i dialog med Køge Kommune om, hvorvidt den efterladte
person ved dødsfald kan komme på sin haves kontrakt i Havrelyngen. Vi
har meddelt kommunen, at vores krav er, at den efterladte ægtefælle
automatisk overtager huset ved dødsfald.
Have 11 er sat på tvangsauktion og svarfristen er den 27/9, hvor buddet
skal afleveres i brev til bestyrelsen senest kl. 18:00.
Vi diskuterede endnu engang en fartbom m/låsesystem. Behovet er stort,
og vi vil vurdere, om det skal være et manuelt eller elektrisk system.
Solsikken bruger vores toilet. Da huset er aflåst, må der jo være nogen i
Solsikken, der har nøgle fra Havrelyngen.
Brønden ved have 17 samt 16/18 er stoppet. Vi kontakter ETK på ny.
Havrelyngens vandmåler er defekt. Den viser, at vi har et overforbrug af
vand om natten, og det giver ingen mening, Det er elektronisk fjernaflæsning, og vi giver forsyningen besked på at se på det hurtigst muligt.
Præmiering af Havrelyngens flotteste have: Der var mange rigtig flotte
haver, men da der ikke kunne opnås enighed i tide, afventer vi til næste
sæson med præmiering af den flotteste have

Næste møde/
mødedatoer

29.09.2016 kl. 10:00 Tak for sæsonen

13.10.2016/Anette Fladberg

