
                       Haveforeningen

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

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
10.08.2020 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
Referat godkendt uden kommentarer.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.

Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)

 Vi har solgt 2 haver og det er nr. 14 og nr. 39 – Johnny opdaterer navne og adresser i 
kontaktlisten 

Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde) (Bettina, Chihat,
Keld

 Ved det afholdte pligtarbejde, blev terrassen trykspulet og malet. Der kom skybrud undervejs, 
hvorfor ikke alt arbejdet ikke blev færdigt. Keld og Johnny færdiggør, hvad der mangles.

 Udvalget skal komme med oplæg til, hvordan vi planlægger fællesarbejde næste år

Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde) (Keld, 
Chihat, 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
Susanne og Johnny vil samle al korrespondance, som der har været til og fra ETK om dræn- og 
kæmpe vandproblemer. Vi henvender os på ny til ETK og giver dem 14 dage. Har vi ikke hørt noget 
inden da, går vi længere op i hierakiet. 

Anette omtalte korrespondancen der havde været med medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde 
samt kom med en opdatering af medlemmer på venteliste tillige med haver til salg.

Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Der var indkommet forslag til generalforsamlingen, som vi kort gennemgik.

Hvad angår venteliste er det er krav at vi som haveforening har en officiel venteliste. Vi får flere og 
flere interesserede på listen, og når de fremover er opskrevet på ventelisten, vil de få besked om, at 
de står på ventelisten samt hvad nr. de står på listen.

Når en have kommer til salg sender vi mail til hele ventelisten og interesserede skal give sælger et 
bud ingen 8 dage. Hvis der kommer flere bud og det den person, der har været opskrevet længst, der
kan købe haven. Kommer der ingen henvendelse efter de 8 dage, står det sælger frit, hvem man 
sælge til.

Haver til salg vil blive ajourført på vores hjemmeside.

Regnskab
Intet nyt.

Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.

Eventuelt
Der kom forslag om at sætte håndsprit i de 2 toiletter. Forslaget blev ikke vedtaget, da vi følte os 
overbeviste om, at håndspritten vil blive stjålet.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
07.09.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset

Datoer at huske på:
28.08 Haveaffald container
07.09 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
25.09 Haveaffald container + storskrald container
27.09 kl. 10:00 Tak for sæsonen

16.08.2020 
Anette Fladberg


