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Referat bestyrelsesmøde – 25. 05. 2021 –  
Tilstede: Pernille, Bodil, Fritze, Stefan og Christine:  

Afbud: 

Næste møde:  03.06.21 kl. 17-19  
15.06.21 kl. 17-19 - Stefan 
 

1. Havefinanser 

 Anders spørger om status af bank lån til kloakering – vi spørger om han har mod på 

undersøge muligheder. Anders foreslår et udvalg, der etableres efter Gf med udvalgte 

kompetente personer. Mads have 73 ved en hel del om financering og vil gerne være 

med 

 Der er rigtigt mange skyldner, det drejer sig om + 55.000 kr. Der sendes rykkere ud. Vi 

sætter ikke gebyr på i denne omgang – Afventer bogholder 

 Hjemmeside er betalt oplysninger skal ændres, kortet virker, vi ændre oplysninger 

senere 

 

2. Arbejdsopgaver 

 Efter generalforsamlingen laves ny folder. Christine Mangler nye kort, kontakt evt. Kurt 

for sparing og afventer godkendelse af vedtægter og ordensregler.  

 Undersøge byggetilladelser i mailen og printe ud og sættes i grøn mappe. Kredsen 

opfordre os til selv at undersøge, hvem vil have opgaven? 

 Undersøge ibrugtagningstilladelser i mailen og printe ud og sættes i de nye pink 

mapper. Hvem vil have opgaven? 

 Præmiehaver - Fritze henter præmierne. De er hentet 

 Indgangen: Den nye sti som kommunen har lavet giver øget cykelister.  Sagen er landet 

hos Jesper, vi afventer svar. Vi skal søge hos VIRK. Bodil ansøger om lukning. 

 Vi har endnu ikke fået fremstilet det Andelsbevis der refereres til i vores vedtægter fra 
2012 – Christine har efterspurgt et forslag hos forbundet. Det forventes færdigt i 
februar 2021. Det forslag der er kommet virker ikke brugbart for vores forening. Vi må 
søge internt efter kræfter til andelsbevis eller redigerer i det fremsendte.  

 Rotte ministeren Stefan. Rottefælder er undersøgt. Ministeren søger for optimering og 
løbende kontakt. Vi aftaler at opsige rotteriet, da det ingen effekt har. Vi vil om lidt 
blive oversvømmet når vi bliver kloakeret og åbner op til det øvrige kloaksystem. Hvad 
sendte vi egentligt ud om dette og har nogen registreret en respons? Ingen respons – Vi 
opsiger rotte aftalen. 

 Rep. af baggang. Fritze har haft kontaktet Torkil der sikre dette udføres senest 1.04.21. 
Det bliver snart siger Torkil. 

 Registrering af vandstande generelt og ved udskiftning af vandure. Der er ingen der er 
interesseret i at tage denne opgave. Vi rykker de der har fået udskiftet vandur, for at 
melde tilbage med målerstand. Listen skal holdes ajour. Indtil en har opgaven bliver 
svarene fastholdt i mailen. 

 Skilt ved trailer om lån? trailer har fået ny plads Fritze laver skilt 

 Faste opgaver på hjemmeside 

Pernille: Kassere – Salg - Vandregnskab 

Bodil: Hjemmeside --Fællespladsinventar 

Fritze: Madmor – VVS - kontakt 
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Christine: Referent – Kloak – Venteliste – Vurderingsudvalg – salg - hjemmeside – 

bookning fællesplads - Parkeringsadministration 

Stefan: Affald varme kontakt – Arbejdsdage 

 Morten have 125, laver ansøgning om solcellelamper fra Puljeordning. Fedt vi afventer 
afgørelsen. Der var frist den 14.5.  

 Naboværnet er i gang med at undersøge pris for skilte, vi afventer samlet pris og plan. 

 Professionel oprydning af have 24. Afventer bedre vejr for at beskytte grunden. Skade 
på hæk have 38 

 Grensaks minister, hvem følger den? Stefan følger den til dørs 

 Udskiftning af nøgler på toilet, Stefan 

 Stefan og Pernille indkøber græsslåmaskine inden udgangen af Maj 
 

3. Kloakering 

 Kommunens ansvar ift. Oprydning. Anders anbefaler vi skriver noget til kommunen om 

det. Der er udsendt info fra COWI, fra de seneste 33 prøver. 

 Der er tilpasset ledningsføring, efter VAM opmåling, medlemmerne er blevet bedt om 

en aktiv tilbagemelding senest 15.05.21. Få har meld tilbage 

 Cowi sender snarest mulig udbudsmaterialet til kommentering. For 

gennemsigtighedens skyld sender bestyrelsen med det ud til haveforeningen for 

gennemsigtighed.  

 

4. Planlægning af arbejdsdage 

 Reparation af gulv i kontor – afventer beslutning på GF 

 Maling af fælleshuset – Gerne sjovt og specielt– afventer beslutning på GF 

 Lukning af cykelsti – afventer kommune afklaring 

 Ændringer af dobbeltlejerskab i papir på kontor 

 Hvem kan deltage fra bestyrelsen. Stefan 19/20, Bodil19, Pernille 20, Fritze 19/20 

 Flismaskine er booket, vi spørger ud i foreningen efter hjælp til afhentning af maskinen. 

 

5. Generalforsamling 

 Generalforsamling. 2021, 20.06.21 kl. 15-18 

 

6. Evt. 


