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

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
11.06.2020 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
Referat godkendt uden kommentarer.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden kommentarer.
Meddelelse fra forretningsudvalg
Salg af haver (Johnny og Susanne)
 Der er lavet papirer på have 39 og der mangler kun den endelige godkendelse
Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde) (Bettina, Chihat,
Keld
 Bettina har indkøbt stegepander og kasseroller til fælleshuset
 Ved det netop afholdte Fællesarbejde blev køkkenet rengjort, alt servicen talt op, der blevet
pudset vinduer, klippet hæk og fjernet ukrudt
 Vores terrasse og trappen til toilettet trænger voldsomt til olie. Vi indkalder til pligtarbejde den
21/6 og får det arbejde gjort. Chihat og Keld afrenser forinden pligtarbejde
Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde) (Keld,
Chihat, Allan græs)
 Allan, have 4, slår græsset og det gør han godt
Udvalg for fælles aktiviteter (Bettina, Susanne og Anette)
 Intet nyt, da aktiviteter er sat i bero pga. Covid-19

Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bettina omtalte, at vi er nødt til at investere i en varmtvandsbeholder til toilettet ved Solsikken. Det
blev vedtaget og Johnny indkøber en 15 l vandvarmer.
Chihat har foreslået en delvis egenbetaling af bum og Keld har tidligere kommet med et andet
forslag. Alle forslag til ny bom, omkostninger etc. skal præsenteres på den kommende
generalforsamling, så der kan stemmes om det.
Anette foreslog, at vi fremover får en husformand for Fælleshuset. Chihat påtog sig det ansvar og
står for udlejning af lokale, indkøb etc. Anette laver lejekontrakt af Fælleshuset, som skal være uden
tilbud om rengøring.
Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
ETK har været på inspektion i Havrelyngen igen, men der er stadig ikke slået græs på gangen
mellem marken og haverne. Johnny skriver til Yssing.
Vi får flere og flere interesserede købere til Havrelyngen. Ved henvendelse om køb af have sender vi
ansøgning ud – når udfyldt ansøgning er modtaget og gebyret på 100 kr. er indbetalt, kommer man
på venteliste. Her får man efter tur besked, når en ny have kommer til salg. Disse haver er til salg p.t:
Have 7, 11, 22, 55
Haver til salg vil blive ajourført på vores hjemmeside.
Ingen indkommen post.
Regnskab
Vores beholdning i banken er på 210.000 kr.
Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.
Eventuelt
Der blev foreslået et skab til rengøringsartikler til toilettet ved Solsikken. Da vi er overbeviste om, at
det vil blive ødelagt eller stjålet, blev forslaget ikke vedtaget.
Det er snart Skt. Hans og vores traditionelle bål er aflyst i år pga. Covid-19. Af samme årsag er vi
også nødsaget til at aflyse sommerfesten i år.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
03.08.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset
Datoer at huske på:
21.06 kl. 10:00 Havevandring (mødetid kl. 9:00)
26.06 Haveaffald container
03.08 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
16.08 kl. 10:00 Generalforsamling
03.08 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
25.07 kl. 18:00 Sommerfest - aflyst
28.08 Haveaffald container
25.09 Haveaffald container + storskrald container
27.09 kl. 10:00 Tak for sæsonen
16.06.2020
Anette Fladberg

