
 
      Haveforeningen 

!  

Referat af bestyrelsesmøde 

28.04.2017/ 

Dato for mødet 
Fraværende/afbud 
Referent

23.04.2017 i Fælleshuset 
Ingen 
Anette Fladberg

Indkommen post Vi har modtaget et forslag fra en have om fremtidige elektroniske opkræv-
ninger i stedet for udsendelse af dyre breve. Haveejere skal hermed oplyse 
om email og ved manglende email koster det 50 kr. i gebyr. Bestyrelsen er 
helt enig og får lavet en FIK-kode til indbetaling. 

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Intet nyt.

Fælleshuset Vi har en meget gammel fryser samt køleskab i Fælleshuset. Vi har alle 
indhentet tilbud, og Anette bestiller skabs køleskab og fryser til levering 
28/4, så de gamle modeller kan komme i storskralds container.

Projekter Inden næste møde indhenter vi priser på køleskab og fryser. De 
nuværende er gamle modeller og bruger rigtig meget el.

Pligtarbejde Der har den 23/4 været pligtarbejde med efterfølgende frokost. 

Vejen blev repareret, Fælleshuset blev rengjort, tillige med grønne arealer 
foran og bagved Fælleshuset. Herudover er petanguebane rengjort for 
ukrudt, så man kan komme til at spille der 

Eventuelt Vi skal forsøge at indsamle e-mail og telefonnr. på haveejerne, så vi kan 
sende nyhedsmail i stedet for brevforsendelser. Anette laver liste og tager 
den med til generalforsamling den 30/4. 

Der er ændring til paragraf 3 i vedtægerne, som blev godkendt af 
bestyrelsen. Med baggrund i ænding af vedtægerne skal vi indkalde til 
ekstrarodinær generalforsamling som blev fastsat til den 14/5. 

Johnny har fået kontakt til Trafikstyrelsen og nu er det aftalt, at de kommer 
og kigger på vand og huller i vejen. 

Vi undersøger alle muligheden for en lækker menu til sommerfesten. 
Forslag medbringes til næste møde.

Næste møde/
mødedatoer 

30.04.2017 kl. 10:00 Generalforsamling 
01.05.2017 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset 
26.05.2017                Storskrald- og haveaffaldscontainer 
28.05.2016 kl. 10:00 Havevandring 
10.06.2017 kl. 10:00 Pligtarbejde (der indkaldes) 
05.06.2017 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset 
23.06.2017 kl. 18:00 Skt. Hans fest i Fælleshuset 
03.07.2017 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset 
22.07.2017 kl. 18:00 Sommerfest i Fælleshuset



Anette Fladberg


