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Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
10.05.2022 kl. 19:00 i Fælleshuset.

Fraværende
Ingen. 

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 

 Intet nyt.

Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter 
 Der kom forslag om, at der laves opslag i de to toiletter, hvor der skrives dato for, hvornår 

de er blevet rengjorte
 Hvis der er ting itu på toiletterne gives besked til Elvin, så ser han på det
 Vi synes vi har haft store udgifter til toilet tømning i år. Vi beder kassereren om at fremfinde 

fakturaer
 Toilettet ved Fælleshuset har netop været fuldt og der må vi huske at bede om en ekstra 

tømning, hvis Fælleshuset er udlejet

Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder 
 Som besluttet på generalforsamlingen skal vi indhente tilbud på vandmålere til alle haver. 

Keld og Kurt indhenter tilbud. Når vi har godkendt et endeligt tilbud orienteres alle 
havelejere, men montering sker først, når vi lukker for vandet ved sæsonafslutning.

 Vi sorterer ikke vores affald, men hvornår skal vi beslutte os for at HF Havrelyngen skal 
være grønne?

Udvalg for fælles aktiviteter
 Der er Fællesarbejde den 15/5. Anette indkalder 12 haver og Peter er ansvarligt for at købe

basser og sikre, at de planlagte opgaver udføres.



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. 

Der var enighed om at sige OK til udfærdigelse af ny og mere dynamisk hjemmeside.

Vi talte om den kommende sommerfest samt at vi vil booke mad samme sted som sidste år, hvilket
var en stor succes. 

Vi har først havevandring den 26/6, men første havevandring burde nok have været i starten af 
juni.

Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Vi er i tvivl om alle må benytte billardbordet, og hvem har ansvaret, hvis der sker skader på bordet.
Vi tager fat på tidligere medlemmer af billardklubben.

Med konstellationen af bestyrelsesmedlemmer bør vi selv kunne slå græs på denne grønne 
arealer, hvorfor vi opsiger den nuværende aftale.

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:
27.05.22 Haveaffaldscontainer
06.06.22 kl. 18:00 Kontortid i Fælleshuset
14.06.22 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
24.06.22 Haveaffaldscontainer
26.06.22 Havevandring 

25.05.2022
Anette Fladberg


