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Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
14.06.2022 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
Ikke gennemgået.  

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.

Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver 

 Vi har solgt have 89 den 21/5 samt have 31 den 11/6.

Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter 
 Der er indkaldt 8 havelejere til Fællesarbejde den 19/6. Marcus fra bestyrelsen uddelegerer

opgaver og sørger for brød og kaffe.

Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder 
 Keld og Kurt har begge indhentet tilbud på vandmålere til alle havelejere. Keld har fået et 

fantastisk tilbud til meget fornuftig pris, men så skal vi også slå til nu mens tilbuddet gælder.
 Vi er lidt bagud med at få arrangeret sommerfest. Anette tager fat på de 2 øvrige deltagere i

dette års festudvalg.

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. 



Årets første havevandring er den 26/6. Nogle haver har forinden fået henstilling om at fjerne 
ulovligt opsat hegn, som der ikke er givet dispensation til jv. vedtægterne.

Vi afventer forsat adgang til bankkontoen og vi rykker DDB for svar for, hvorfor det ikke er gået i 
orden. Det er Frederik, som ny kasserer samt Anette, som fremover får fuldmagt til kontoen.

Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Intet modtaget.

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 
04.07.22 kl. 18:00 Kontortid i Fælleshuset
12.07.22 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset

26.06.2022
Anette Fladberg


