Haveforeningen
H/F Havrelyngen v/bestyrelsen, Havrelyngen 1, 4600 Køge, telefon 51706790

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

03.06.2019 i Fælleshuset
Tonni og Lene
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

3 haver har ikke betalt haveleje og vi sender rykkerskrivelse nr. 2.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Intet nyt.

Projekter

Der er enighed om at opsætte bom, hvor haveejere får adgang til
Havrelyngen via en App. Før vi kan opsætte bom, skal vi have etableret
220v strøm og vi tager fat i El-Jensen for tilbud.
Der sælges mange haver i øjeblikket. Have 58 er netop solgt og i uge 24
forventes have 18 og 69 at blive solgt.
Der er stor interesse for at købe en have i Havrelyngen og vi har nu en
venteliste. Personer på vores venteliste vil få oplyst, når nye haver sættes til
salg.
Der er givet byggetilladelse til have 35.
Jubilæum:
 Der er allerede skaffet gode sponsorgaver til bankospil og flere
kommer til
 Vi skal have fat i lokalaviserne og lave noget PR for foreningens
jubilæum
 Vi laver indbydelse og rundsender den til haveejerne
 Der holdes endnu et jubilæumsmøde den 10/6

Pligtarbejde

Dato besluttes, der indkaldes og der kommer opslag i tavlen.

Eventuelt

Vi har fået kontakt til Køge Kommune og fået svar:

1) Kommunen planerer græsset på marken til festteltet
2) Kommunen fjerner affaldet på vejen ved indkørslen til Havrelyngen
og sætter evt. skilte op med påbud om affald
3) Døren ved toiletten ved Solsikken er bestilt, men det tager desværre
7 uger, før den er modtaget retur
Bestyrelsen vil udarbejde en generel skrivelse til alle haveejere om:
- Vedligeholdelsespligt af stikvej med illustration
- Pasning af haven ud til vejen
- Parkering på stivej
- Bopælspligt med vejledning
- Fræsning af Havrelyngen

Næste
møde/mødedatoer

07.06.2019/
Anette Fladberg

Desuden vil vi lave en flyer med info om, hvornår vejen fræses, så bilerne er
væk i de 4 timer det varer. Vi forsøger at finde en lørdag.
10.06.2019 kl. 10:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
01.07.2019 kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
01.07.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
18.07.201820.07.2018 Sommerfest
05.08.2018 kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
05.08.2018 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
30.08.2018 Storskrald- og haveaffaldscontainer
02.09.2018 kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
02.09.2018 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
27.09.2018 Storskrald- og haveaffaldscontainer
29.09.2018 kl.10:00 Tak for sæsonen

