
                        Haveforeningen

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

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
11.04.2021 kl. 10:00 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
Det er første bestyrelsesmøde siden september 2020.  

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.

Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)

 Den seneste have, der er solgt er have 11, men flere haver er til salg.

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

 Der har været rundsendt mail til alle havelejere om tilmelding til fællesarbejde og/eller 
aktiviteter. Vi har fået fin tilslutning, men mangler fortsat svar fra nogle haver.

 Ved åbning for vandet i år var der en utæt han i toilettet ved fælleshuset. Denne er nu 
repareret.

Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde) (Keld 
og Allan græs)

 Vi påtænker at opstille Hoffmann klodser på Havrelyngen, idet det helt sikkert vil nedsætte 
den alt for høje fart på Havrelyngen.

Udvalg for fælles aktiviteter (Bettina, Susanne og Anette)
 Der sættes så småt gang i de forskellige aktiviteter, som allerede har været rundsendt til alle 

medlemmer. Der tages dog forbehold for og hensyn til forsamlingsforbud forinden enhver 
aktivitet.



Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Vi har fået nye interesserede på ventelisten i HF Havrelyngen. Alle på ventelisten bliver orienteret 
hver gang, der kommer en ny have til salg. Haver til salg bliver løbende opdateret på hjemmesiden. 

Det blev diskuteret, om vi skal lave telefontider og/eller fysiske træffetider, hvor man kan stille 
spørgsmål til bestyrelsen. Det blev besluttet, at alle henvendelser skal ske skriftligt til bestyrelsens e-
mail bestyrelsen@havrelyngen.dk. Har man ikke e-mail, er man velkommen til at lægge brev i 
postkassen ved Fælleshuset.

Vi har tidligere ansøgt om legater fra forskellige fonde med held. Vi vil nu søge om midler i de 
forskellige fonde om midler til opstilling af bom. 

Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Hvad angår bomprojektet indhenter vi et ny tilbud, som gør, at vi forhåbentligt meget hurtigt kan få 
den bom opsat. 

Grundet Covid-19 og forsamlingsforbud kan vi endnu ikke sætte dato på generalforsamling, men 
datoen sættes hurtigst muligt efter udmelding fra regeringen.

Bestyrelsen har modtaget 4 klager fra havelejere. Klagerne er behandlet på mødet og de respektive 
havelejere vil få svar fra bestyrelsen.

Regnskab
Intet nyt.

Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.

Eventuelt
Årets første havevandring er den 13/6 kl. 10. Det rundes i nyhedsbrev.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Ikke fastlagt.

Datoer at huske på:
13.06.2021 kl. 10:00  Havevandring

15.04.2021 
Anette Fladberg
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