Haveforeningen

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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
28.02.2022 i Fælleshuset.
Fraværende
Susanne.
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
Intet nyt.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver
 Der er 5 haver til salg og 6 personer er nu opført på ventelisten efter indbetaling af gebyr.
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter
 Der er kommet ny fin dør op i Fælleshuset, så man kan komme ind i huset fra terrassen.
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder
 Der er leveret skærver ad flere omgange og havelejere har frit kunnet tage dem og lappe
huller på vejen.
Udvalg for fælles aktiviteter
 Sidste år planlagde vi fra sæsonstart fælles aktiviteter som kagedage og bankodage. Det er
ikke et bestyrelsesarbejde, hvorfor medlemmer henstilles til at få de arrangementer startet op
i den nye sæson.

Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kassereren havde lavet restanceliste over de haver, som endnu ikke har betalt haveleje. Der bliver
sendt rykkerskrivelse hurtigst muligt.
Aktuel venteliste i HF Havrelyngen blev fremvist til bestyrelsen tillige med liste på de aktuelle haver,
som nu er til salg.
Der forespørges på udlejning af Fælleshuset flere år før det er aktuelt. Det vil blive meddelt, at
udlejning kun kan ske i indeværende år.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Vi skal have opkrævet gebyr for de haver, der har vintertank om som bor i Havrelyngen om vinteren.
Vi skal have lavet tillæg til paragraf 4 i vedtægterne om nybyg og prisfastsættelsen af et nye hus.
Den nye pris skal havelejer selv have lov til at fastsætte.
Regnskab
Intet nyt.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Intet nyt.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Fremtidige bestyrelsesmøder er 2. mandag i hver måned (når sæsonen er åben).
Datoer at huske på:
03.04.2022 kl. 10:00
04.04.2022 kl. 18-20:00
05.04.2022 kl. 19:00
08.04.2022
10.04.2022 kl. 10:00
15.04.2022 kl. 10:00
24.04.2022 kl. 10:00
13.03.2022
Anette Fladberg

Åbning for vandet
Kontortid i Fælleshuset (1. mandag i måneden)
Bestyrelsesmøde i Fælleshuset (første tirsdag i måneden)
Storskrald- og haveaffaldscontainer
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Ordinær generalforsamling

