
Bestyrelsesmøde 11/1/2017 

Referat: 

Til stede: Liselotte, Karen, Jimmi, Rene, Bo, Mie og Line 
 

1. Nyt fra Formanden.  
a. Håndtering af købesummer 

i. Vi har modtaget en vejledning i håndtering af købesummer. I den 

forbindelse opretter vi en deponeringskonto, hvor købesummen står, indtil 

handlen er endeligt gennemført. 

b. Ny lås 

i. Jimmi køber nye låse til bommen, da de gamle blev klippet ifb. med, at 

brandvæsenet skulle ind i foreningen til nytår.  

c. Lejeopkrævning 

i. Lejeopkrævningen sendes ud i februar. Husk at betale til tiden, da det 

ellers medfører rykkergebyr 

d. Bomme og vinteråbning. 

i. Vi har på GF besluttet, at bommene er åbne den første weekend i hver 

måned i vinterperioden. Det kan ikke lade sig gøre at låne nøgle til 

bommen på øvrige tidspunkter. 

e. Salg af haver 

i. I forbindelse med dispensationsmuligheden vedr. salg af ikke-godkendte 

huse (se referat fra bestyrelsesmøde d. 21.11.16 pkt. 1): Det er købers 

ansvar at lovliggøre huset og kommunens ansvar at håndhæve denne 

regel. 

f. GF indkaldelse, frist m.m. 

i. Forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før GF, jf. §9 

stk. 5 i vores vedtægter, hvilket svarer til lørdag d. 18 februar. 

Bestyrelsen behandler disse forslag og udarbejder indkaldelse til GF 

onsdag d. 1. marts. 

g. Åbning af bomme 

i. Bommene åbnes for sæsonen lørdag d. 25. marts kl. 9.00. 

 

2. Nyt fra kassereren. 

a. Dræn kortlægning 

i. Bo og Jimmi har kortlagt dræn ved have 32, 41, 45 og 52 og ajourført 

dræntegningerne. Der er godt nyt mht. dræn af vand på vejene ud for 



disse haver, hvilket planlægges udført i 2017. Dræn af haverne er 

havelejernes eget ansvar, men foreningen stiller materialer til rådighed. 

b. Brand 

i. Der har været brand i have 104. Sagen ligger hos havelejeren og 

forsikringsselskabet, og bestyrelsen er ikke indblandet i dette. 

c. Fællesområde bag have 104  

i. Der er opsat pigtrådshegn på fællesområdet ud mod Jernaldervej. Dette er 

ikke tilladt og behandles på et senere fællesarbejde. 

 
3. Nyt fra næstformanden. 

a. Interne arrangementer 

i. Flere af de interne arrangementer i foreningen er så småt ved at være på 

plads. Datoer for disse kommer på indkaldelsen til GF. 

b. Lovliggørelse af fælleshuset 

i. Vi er fortsat i gang med arbejdet omkring lovliggørelse af fælleshuset. 

Punktet behandles på GF. 

 

4. Evt. 

a. Opsparing til kloakering 

i. Vi har drøftet forskellige muligheder for opsparing til kloakering. Punktet 

behandles på GF. 

 

 

Næste møde: Mandag d. 6. februar. 


