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Bestyrelsesmøde, Haveforeningen Moselund 
Placering: Hos Jørn Schlaikjer 
Dato: 09.03.2022  
Tidspunkt: 17:00 
Deltagere: Annette Barrit Lau, Jørn Schlaikjer, Malene Thulstrup, Erik Christiansen, Martin 

Frydendal Christensen, Peter Elmegaard Adelhelm, Martin Palm 
Dagens dagsorden: 
 
1. Praktisk planlægning af generalforsamlingen 

1. Dirigent: Kasper fra HF Trillegården 

2. Referent: Under afklaring 

3. Der udarbejdes en dagsorden.  

1. Peter samler diverse dokumenter til udsendelse og videreformidler til Annette, som vi står for 
udsendelse til medlemmerne 

2. Der arrangeres morgenmad inden generalforsamling.  

3. Jørn og Erik vil stå for at stile stole + diverse op til generalforsamling, Martin og Martin vil stå 
for det tekniske.  

4. Peter medbringer foreningens diktafon. 

5. Annette står for udarbejdelse af stemmesedler. 

6. Øl og vand indkøbes af Erik og Jørn  

7. Martin F.C. står for indkøb af diverse gaver.  

 

Efter afvikling vil vi fejring af en veloverstået generalforsamling med grill. 
 

8. Manglende indbetaling af haveleje  

Der opleves problemer med at en håndfuld haver ikke har betalt haveleje, heller ikke efter både 
skriftlige og telefoniske påmindelser. Det er ganske utilfredsstillende at skulle bruge 
bestyrelsesressourcer på at inddrive ubetalt leje. Derfor vil der blive udarbejdet en skrivelse med en 
tilhørende deadline, hvor betalingen senest skal foreligge.  

 

9. Budget og regnskab 

Jørn præsenterer en budgettet til præsentation på generalforsamlingen. Der tales om forslag til 
justering af enkelte poster på budgettet. 
 

10. Hjemmesiden 
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Martin F.C. har været i dialog med Henrik og Inge, som indtil nu har stået for at vedligeholde og drift 
af foreningens hjemmeside. Mødet havde til formål at erfaringsoverlevere, med henblik på at 
videreføre driften af hjemmesiden. Martin gør det klart, at hjemmesiden de sidste 15 år er drevet af 
Inge og Henrik, som har opbygget deres ejet system. Måden som hjemmesiden er blevet drevet, er 
ikke en mulighed at videreføre 1:1. Samtidig er det tiltrængt med et visuelt løft af hjemmesiden.  

 

Martin arbejder på at finde en aktør som kan skabe en ny eller kraftigt opdatere den eksisterende 
hjemmeside.  

 

Martin F.C vil oprette link til en aktivitetskalender, så aktiviteter i foreningen fremadrettet kan 
fremgå af hjemmesiden. 

 

11. Opsamling fra seneste generalforsamling 

Der tales om diverse punkter som fortsat kræver opmærksomhed.  

 

Opsamling på procedure for udlejning af fælleshuset. Disse skal indskrives og implementeres. 

 

Forslag til æstetiske forbedringer af containerne ved P-vest. Det foreslås at festivaludvalget kan 
inddrages i processen, da de har en tilknytning til containerne på P-vest. 

 

12. Nye proces for juridiske henvendelser til Kolonihaveforbundet 

Annette fortæller om en ændring i processen vedr. juridisk rådgivning hos kolonihaveforbundet. Den 
gældende praksis er blevet ændret centralt i forbundet.  
 

13. Forberedelse af diverse indkomne forslag:  

Bestyrelsen gennemgår indsendte forsalg til den kommende generelforsamling. Alle forslag tales 
igennem og bestyrelsens medlemmer kan præsentere perspektiver.  

 
Én indsender af forslag til GF har et ønske om at præsentere sine forslag i det indsendte format. Det 
ønske efterleves og forslagene vil fremgå i sin oprindelige form i den samlede indkaldelse, som 
snarligt vil blive sendt til foreningens medlemmer per mail. al 

 

Peter vil stå for at samle dokumenter til en samlet indkaldelse i ét dokument, som efterfølgende skal 
distribueres til medlemmerne per mail. 
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Underskrifter:  
09.03.2022 
 
____________________________________ ___________________________________
  
Annette Barrit Lau    Erik Christiansen 
 
   
       
____________________________________ ___________________________________
  
Jørn Schlaikjer    Peter Elmegaard Adelhelm 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________
  
Martin Frydendal Christensen   Malene Thulstrup  
 
 
 
____________________________________     
Martin Palm 


