
      Haveforeningen

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

04.06.2018 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post Intet nyt.

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Intet nyt.

Fælleshuset Vi skal sørge for at en repræsentant fra ”tøseklubben” har nøgle til 
Fælleshuset, så de kan åben og lukke på torsdage.

Projekter GDPR og persondatalov i EU gælder også i Havrelyngen. Vi vil derfor straks 
købe skabe, der kan aflåses, så mapper og korrespondance med 
haveforeningens haveejere kan aflåses behørigt.

Der blev fremvist budget til sommerfesten, som blev godkendt.
Pligtarbejde John C og Thomas indkalder til pligtarbejde.

Eventuelt Efter havevandring har vi sendt mange påkrav 1 breve, men også påkrav 2 
og 3. Vi har endvidere bedt vores advokat om at indlede sagsanlæg på en 
have, der har fået adskillige påkravsbreve. Dette er den første af flere 
sagsanlæg på haveejere, som vi nu gør noget ved.

Der er observeret en masse affald fra McDonald foran en have, der åbenbart
ikke ønsker at bruge en skraldespand. Der tager vi klart afstand fra.

Vi har fået svar fra Køge Kommune på en masse af de spørgsmål, som vi 
har stillet – her er svarene:

 Udbedring af vejen: Det står vi selv for (Den Permanente har sidste 
år fået det uden beregning)

 Støvbindende middel, så vi kan forhindre støv: Det står vi selv for
 Solsikken skal betale for brug af vejen: Det skal vi aftale indbyrdes
 Etablering af vejbump: Køge Kommune vil ikke finansiere vejbump 

men vil gerne levere betonrør uden beregning.
 Pumpe og dræn: ETK følger op – der skal være dræn ved marken
 Toiletdør op mod Solsikken: ETK udskifter den og ser samtidig på 

muligheden for helårsvand

Rengøring af toiletter står Tina (ved Fælleshuset) og Bettina (ved Solsikken) 
fremover for.

Næste 
møde/mødedatoer

23.06.2018  kl   21:00 Sankt Hans bål
02.07.2018  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
02.07.2018  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
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
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

16.06.2018.2018/
Anette Fladberg


