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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

08.04.2020 i Fælleshuset
Chihat
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Vi har fået flere mails fra have 10, der klager over have 15. Have 10 siger
endvidere at der er angivet 2 politianmeldelser mod ham.

Regnskab

Vi har fået 2 mails fra have 21 om uenighed om bl.a. pligtig vedligeholdelse i
vinterperioden, vandafledning etc. Johnny ser på den sidste email og vender
tilbage.
Intet nyt.

Fælleshuset

Intet nyt.

Projekter

Have 89 har ansøgt om tilladelse til at lægge 5 cm jord i hækken ind til
naboen. Rykker for svar. Det blev givet i september 19, så vi genfremsender
brevet (Anette).

Fælles arbejdspligt
Eventuelt

Der har endnu engang været hærværk i toilettet ved Solsikken. Det bliver
fikset i påsken, og så bliver der sat overvågning op udvendig (Keld).
20 haver var indkaldt til fælles arbejdspligt den 4/4 – denne blev udsat med
baggrund i Covid-19 og sundhedsstyrelsen anbefalinger.
Bestyrelsesmødet var et ekstraordinært bestyrelsesmøde med denne
dagsorden:
1) Udsættelse af ordinær generalforsamling:
2) Generalforsamling flyttes til den 24/5 med baggrund i Covid-19, hvilket der
vil blive orienteret om i nyhedsbrev sammen med regler for tilbygninger og
godkendelsesprocedurer (Johnny). Den siddende bestyrelse arbejder derfor
videre på uændrede vilkår.
3)
Bestyrelsens forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået (Johnny) og her præciseret, hvad
formandens (Johnny), kassererens (Susanne) samt sekretærens (Anette)
ansvar er. Øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt i udvalgsarbejdet,
og til næste møde skal vi have ansvarlige for nedenstående udvalgt (2 per
udvalg):





Forretningsudvalg
Udvalg for vedligeholdelse af Fælleshus og toiletter (+ åbning for vand)
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne arealer
Udvalg for fælles aktiviteter

Fremover vil sekretæren (Anette) rundsende dagsordenen min. 8 dage før et
bestyrelsesmøde, således at bestyrelsesmedlemmer kan komme med
punkter til dagsordenen, og Anette kan tilrette den forinden mødet.
På grund af overensstemmelser mellem have 10 og 15 indkaldes de til
forsoningsmøde den 12/4 kl. 11:00 (Anette). Susanne og Bettina vil være
tilstede på mødet.

Næste
møde/mødedatoer

16.04.2020
Anette Fladberg

Der kan ikke dikteres sporadiske påkravsbreve – indhold aftales på
næstkommende bestyrelsesmøde.
08.04 kl. 19:00 Ekstraordinært bestyrelsesmøde
24.04 Storskrald- og haveaffaldscontainer
04.05.kl. 17:00 Bestyrelsesmøde
24.05 kl. 10:00 Generalforsmling
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

