
                       Haveforeningen

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

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
04.05.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset

Fraværende
Ingen

Referent
Anette
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 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
Materiale blev rundsendt om bestyrelsens fremtidige forretningsorden uden yderligere kommentarer. 
Herefter blev følgende udvalg nedsat:

Salg af haver
o Formand og kasserer

Udvalg for vedligeholdelse af fælleshus og toiletter (tømning af tanke, fællesarbejde)
o Bettina, Chihat, Keld

Udvalg for vedligeholdelse af vej og grønne områder (åbning/lukning for vand, fællesarbejde)
o Keld, Chihat, Allan i have 4 slår græs

Udvalg for fælles aktiviteter
o Bettina, Susanne og Anette

Meddelelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Vi har fået opkald fra en havelejer om en manglende kontrakt, som var meget ubehagelig. Kontrakten
blev udleveret ved køb af haven i sin tid og ved fremskaffelse på ny vil der blive pålagt gebyr.

Have 11, 13 og 15 har været i gang med et større haveprojekt og efterfølgende ryddet pænt op. De 
får bekræftende mail om det samt oplysning om reetablering af stikvejen samt stykket foran 
hækkene.



Chihat har p.t. foreningens telefon og fortsætter med at besvare henvendelser fra havelejere.

Hvis bestyrelsen skal have fat på formanden, er det aftalt, at han besvarer henvendelser fra 
bestyrelsesmedlemmer dagligt efter kl. 17:30, hvor han er hjemme fra job.

Susanne har haft gode dialoger med Lasse Yssing fra ETK om bl.a. dræn og de store mængder 
vand, vi har i Havrelyngen. Pumpestationen ved indkørslen til Havrelyngen skal transportere vand 
mod den nordlige, hvilket bliver besværliggjort af, at det skal op ad bakken. Yssing kommer på besøg
i Havrelyngen og går med rundt og inspicerer.

Der er mange ”nysgerrige”, der kører rundt i Havrelyngen, og går endda ind i nogen haver. Vi skriver 
om det i nyhedsmail.

Vi har holdt møde mellem to haver, der har en del overensstemmelser. Mødet gik godt og der er 
lavet en aftale, begge parter kunne vedstå sig.

Der er solgt 2 haver og det er have 2 og have 17.

Meddelelse fra formanden, herunder indkommen post
Vi har mange interesserede købere i øjeblikket, og vi laver derfor en venteliste, som også vil kunne 
ses på vores hjemmeside (Anette). Johnny laver udkast til dokument, hvor potentielle havelejere skal
angive f.eks. hvilken prisniveau de ser på hus i. Det vil koste 100 kr. at blive skrevet på vores 
venteliste.

Ingen indkommen post.

Regnskab
Annelise skal revidere regnskabet og Bettina tager fat i hende.

Beslutninger (eventuelt indkommen post)
Ingen.

Eventuelt
Vi har flere gange talt om bum ved indkørslen til Havrelyngen for derved at hindre uvedkommende 
indkørsel til vores haveforening. Keld forslog, at vi i stedet for får monteret stempler i jorden, hvilket 
et en bedre løsning, idet vi slipper for hørværk og driftsproblemer. Johnny forespørger om pris.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
02.06.2020 kl. 19:00 i Fælleshuset

Datoer at huske på:
24.05 kl. 10:00 Generalforsamling
24.05 kl. 10:00 Havevandring
29.05 Haveaffald container
02.06.kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
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

11.05.2020
Anette Fladberg


