
      Haveforeningen

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

02.07.2018 i Fælleshuset
John N.
Anette Fladberg

Indkommen post Vi har haft en interesseret køber til en have, hvilken vi har måttet afslå, da 
der var tale om en proforma flytning til kommunen.

En haveejer har fået godkendelse til tilbygning efter vi har modtaget korrekte
tegninger.

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Intet nyt.

Fælleshuset Vores spiritusbevilling er ved at udløbe – John N. fornyer den.

Vi har indkøbt nye aflåste skabe, så mapper og korrespondance med 
haveforeningens haveejere kan aflåses behørigt.

Når huset udlejes, lejer man det rengjort, men det skal også efterlades i 
samme stand. Ved udlejning opkræver vi fremover et depositum på 500,- 
som skal kompensere for dårlig rengøring og ødelagt service.

Projekter Vi bør anskaffe PC, printer + tilslutning til internet. Chihat finder gode tilbud, 
som forevises bestyrelsen

Pligtarbejde John C, Thomas og Anette indkalder til pligtarbejde den 11/8. Der skal 
denne gang males pullerter, bump samt rengøres køkken, glas og service i 
Fælleshuset. Pligtarbejde afsluttes med en frokost, som Tonni sørger for. 

Eventuelt Vi er i dialog med vores advokat om mulige sagsanlæg i Havrelyngen pga af 
misligholdelse.

Vi har afholdt møde med bestyrelsen i Solsikken – vi vil gerne have dem 
finansiere vejen efter en fordelingsnøgle:

 Det kniber med økonomien i Solsikken indtil 2020 og vi blev enige om, at
vi evt. kan opstille bom, så de fra Solsikken der behov for at køre bil, må 
betale depositum.

 Hvad hækken mellem de to foreninger så holder Solsikken deres side, 
men vi skal have fjernet noget pigtråd, hvilket vi skriver til vores 
medlemmer om.

 Toilettet har de noteret sig nogle gange står åbent, men de mener ikke, 
at deres medlemmer anvender det.

En have har haft unødigt vandspild, hvor vandet fossede en hel nat, da 
slangen var hoppet af. Brev er sendt.

Bestyrelsessuppleanter vil fremover få tilsendt kopi af bestyrelsesreferater.



Der er en del interesserede købere til have i øjeblikket. Vi får lavet en 
venteliste, som også kommer på vores hjemmeside. Johnny sender det til 
Preben, tillige med de nye vedtægter, så hjemmesiden er ajour.

Til højre for nyttehaverne i Solsikken kan vi ikke komme til, men det er i 
øvrigt og kommunen der har ansvaret for at slå græs og klippe hæk der.

Ved den kommende havevandring skal vi kontrollere om der korrekt er sat 
trådhegn op og ikke hegn.

Formanden mindede bestyrelsen om, at alle har tavshedspligt.

I forbindelse med vores jubilæumsfest næste år bedes hele bestyrelsen 
komme med forslag til gode indslag til festen.

Næste 
møde/mødedatoer

15.07.2018  kl. 10:00 Havevandring
21.07.2018  kl. 18:00 Sommerfest
06.08.2018  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
06.08.2018  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
11.08.2018  kl. 10:00 Pligtarbejde med frokost
24.08.2018  Storskrald- og haveaffaldscontainer
03.09.2018  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontif
03.09.2018  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
28.09.2018  Storskrald- og haveaffaldscontainer
30.09.2018  kl.10:00 Tak for sæsonen

03.07.2018.2018/
Anette Fladberg


