
      Haveforeningen

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

13.05.2019 i Fælleshuset
Tonni
Anette Fladberg

Indkommen post Intet nyt.

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Intet nyt.

Fælleshuset Intet nyt.

Projekter Vi har talt om bom ved indkørslen til Havrelyngen – der skal etableres strøm 
til bom, men hvad strøm skal etableres? Og kan vi evt. selv grave? Vi skal 
indhente pris, hvorefter vi vurderer næste skridt. 

Kommunen skal varsles om det kommende bom projekt - vi tager fat i ETK. 

Vi har kontaktet AKJ, der kan udbedre hullerne i vejen. Vi afventer et 
endeligt tilbud.

Vi mangler pt en person til at tage sig af de grønne områder – Chihat tager 
sig af det.

Jubilæum:
 Kommunen skal tromle jord og græs til vores telt – pris afventes.
 Vi laver indbydelse og rundsender den til haveejerne (Anette)
 Der bestilles 8 toiletter der vil stå ved teltet (Johnny)
 Telt med bord og stole er bestilt (Johnny)
 Reception er fredag 18/7 kl. 16:00
 Der bestilles hoppeborg, popcorn og slushice maskine (Johnny)
 Bankospil (Bettina og Anette skaffer sponsorgaver)
 Der skal spilles teater og dertil skal der etableres strøm
 Vi skal have en kebabvogn til den første dag (Chihat indhenter pris)
 Der skal indhentes priser til mad lørdag 19/7 (Anette undersøger)  

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



Eventuelt Der har i meget lang tid ligget sække med haveaffald ved indkørslen til 
Havrelyngen. Vi tager fat i ETK og beder dem fjerne sækkene.

Toilettet ved Solsikken er endnu ikke istandgjort – ETK ser på det hurtigst 
muligt.

Der sker en del hærværk og uartige gerninger i Havrelyngen. F.eks. er der 
smurt ekskrementer på havelåger til 2 haver. Det tager vi klart afstand fra – 
vi sætter overvågning op og inddrager politiet om nødvendigt.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at flere haveejere ikke er 
bosiddende i Køge Kommune. Det er ulovligt jf. vedtægterne, og vi vil bede 
alle haveejere om at fremvise en Bopælsattest, som kan bestilles på 
Borger.dk. Vi omdeler brev til alle haveejere og vi giver 14 dages frist. Får vi 
ikke dokumentation på haveejerens regning.

Der er efterspørgsel om mere træffetid, hvor et bestyrelsesmedlem kan 
besvare telefoniske henvendelser. Vi har derfor besluttet,  at telefonen 
fremover vil være åben for henvendelser
Mandag – onsdag – fredag fra kl. 19:00 – 21:00 (Chihat)
Vi beder haveejerne om respektere telefontiden og kun henvende sig i det 
tidsrum

Næste 
møde/mødedatoer

24.05.2019  Storskrald- og haveaffaldskalender
26.05.2019  kl. 10:00  Havevandring
03.06.2019  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
03.06.2019  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
01.07.2019  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
01.07.2019  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
18.07.2018-
20.07.2018  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

17.05.2019/
Anette Fladberg


