Bestyrelsesmøde d. 30/9 2015
deltagende: Charlotte (ref.) Annika, Rene, Rikke, Bo
Ad 1) Vi har fået en henvendelse fra ejerforeningen ved Bymosevej. De vil gerne frabede sig, at
haveforeningens medlemmer parkerer på Bymosevej, Hjortemosevej og Munkemosevej om
vinteren, da det er til stor gene for Villaejerne – der mener at det er dem, som har ret til
kantstensparkeringen.
Vi henvender os tilbage til Grundeejerforeningen med det svar, at vi ikke kan imødekomme dette
krav, da området er en offentlig vej, og dermed har alle lov til at kantstensparkere. Vi vil dog
henstille til vores medlemmer, at de selvfølgelig overholder almindelige parkeringsregler samt at
der ikke parkeres på vendepladsen på Bymosevej.
Ad 2) Diskussion om lån af fælleshuset til afslutningsarrangementer af de enkelte aktiviteter i
haveforeningen.
Beslutning: Hver aktivitet der foregår i løbet af sæsonen, har ret til at låne fælleshuset til et
afslutningsarrangement. Mad og drikke medbringes selv og er for egen regning. Som betaling for
lån af fælleshuset, betales proppenge (0,75 kr.) pr genstand som drikkes.
Ad 3) Præmiefesten: Der er 59 tilmeldte
Ad 4) Over en årrække har der været problemer med, at have 162 konstant står under vand. Det er
et problem som umiddelbart ikke kan løses – kommunen vil ikke påtage sig skylden, og vil ikke
udbedre problemet. Haven er ubrugelig. Der har været en længere snak om, hvad vi stiller op, og
er kommet frem til den løsning, at haven nedlægges. Haveforeningen er nødt til at købe ejeren ud
af haven. Vi kontakter kredsens jurister for at finde ud af, hvordan dette skal prissættes, samt
vurderingsudvalget skal vurdere, hvor meget huset er værd. Havelodden skal skrives ud af
foreningens grund, da den er ubrugelig. Vi skal ikke betale leje af en grund, vi ikke kan anvende.
Den nuværende ejer vil dog stadig gerne have en have her i foreningen og kommer derfor på
venteliste til at købe en ny have.
Ad 5) Der vil blive afholdt et informationsmøde med kasseren først i det nye år.
Ad 6)Der bliver indkøbt et trafikspejl til opsætning i krydset ved have 128-91 for trafikanter, der
kommer fra stikvejen overfor.
Ad 7) Nye Fælleshusbestyrere – Majbritt og Jan fra have 21 overtager midlertidigt jobbet som
fælleshusbestyrer indtil næste generalforsamling, da Kasper grundet arbejde har opsagt sin stilling

