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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

02.03.2020 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Der kom forslag om investering i nye gryder, potter og pander. Vi laver
oplæg til nyt køkkengrej, hvorefter det vurderes, om vi skal investere i det
nu.
Vi overvejer, om vi skal sætte SF betongrise på vejen for at mindske farten.

Projekter
Fælles arbejdspligt

20 haver vil blive indkaldt til pligtarbejde den 4/4, og denne gang er
opgaverne: Træbeskæring og udbedring af huller i vejen. Bestyrelsen byder
herefter på en let frokost i Fælleshuset.

Eventuelt

Vi har sendt nogle breve om vandafledning samt bunke med betonklodser,
der nu er fjernet. Der vil blive afsendt et påkravsbrev om ulovlig udledning af
spildevand i brønd som skal lukkes omgående.
Mange haver står under vand og vi tager fat i Køge Kommune, der nu har
indvilget i at gå en tur med rundt i Havrelyngen, så de kan se de problemer,
som vi har talt om i flere år. Vi har tegning af de gamle dræn, og vi viser
kommunen, at de er kaput. Vi vil anmode om at få doneret nogle træer til
afhjælpning af vandet.
I forbindelse med sommerens EM i fodbold vil vi invitere til lidt hyggeligt
samvær i Fælleshuset, hvor der vil blive solgt øl, vand, vin.
Toilet ved Solsikken har været passet fint henover vinteren, men da
septiktanken er utæt, har vi midlertidig lukket det ned. Vi har bedt ETK om at
se på den, da tanken er deres ansvar. Den besigtiges ligeledes ved
gennemgangen med kommunen.
Vi har fortsat et åbent tilbud om fræsning af vejen igen, hvor man gerne vil
fjerne bump. Vi afventer og gør det selv.
Vi har en meget mild vinter og vi undersøger muligheden for at åbne for
vandet den 28/3. Info herom sender vi til haveejerne via e-mail.
Der indkaldes snarest til generalforsamling, og på valg er:
Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1
revisorsuppleant.

Næste
møde/mødedatoer

10.03.2020
Anette Fladberg

02.03 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
26.04 kl. 08:30 Bestyrelsesmøde
26.04.kl. 10:00 Generalforsamling
April Haveaffald container + storskrald container
24.05 kl. 10:00 Havevandring
29.05 Haveaffald container
26.06 Haveaffald container
25.07 kl. 18:00 Sommerfest
28.08 Haveaffald container
25.09 Haveaffald container + storskrald container
27.09 kl. 10:00 Tak for sæsonen

