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Bestyrelsesmøde den 10/4-2019 

1.Fremmødte:  

Kurt S. Tommy P. Peter G. Kurt B. og Anni P.     

Afbud fra Jimmy R. 

2. Hybenstien:  

Bestyrelsen og havelejer havde dialogmøde om byggesagen på Hybenstien. Begge 

parter havde tegninger med, om ændringer af byggeriet, som de respektive parter 

kunne acceptere. Der blev desværre ikke opnået enighed.  

3. Siden sidst: 

Den nyligt afholdte standerhejsning, var en succes, der var mere end 85 fremmødte. 

Græsslåmaskinen er sendt til service. 

4. Logbog samt post og mail: 

Tirsdag den 2/4-2019:  

Flere havelejere afleverede/viste gyldige brandforsikringer og kvittering for betaling. 

2 indbetalinger som passive medlemmer og en bestilling af vurdering. 

Tirsdag den 9/4-2019: 

2 indbetalinger som passive medlemmer og havelejere der afleverede/viste gyldige 

brandforsikringer og kvittering for betaling. 

Ditte Jensen fra Kolonihaveforbundet og Nikolaj Winther fra Kredsen, deltager på 

vores generalforsamling den 4/5-2019 kl. 10:00. 

5.  Økonomi: 

Betaling af haveleje 1. april 2019, er desværre endnu engang udeblevet fra ca. 15 

kolonister, deriblandt en del gengangere. DETTE ER IKKE I ORDEN. Bestyrelsen vil 

fremover skride til nødvendig handling, ifølge bestemmelserne i vores vedtægter. 

Daglig driftskonto: 288.772,73kr. Badegruppen: 32.820,00kr. Aktivitetskonto: 
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31.152,10kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

48.110,00kr. Byg & Energi: 292.039,72kr. Total kontosaldo: 727.117,87kr. 

Herudover kontantbeholdning på 341,00kr. 

6. Dato for nyt møde inden generalforsamlingen: 

Bestyrelsen samles en sidste gang inden generalforsamlingen, onsdag den 1. maj 

2019 kl. 16:30.  

7. Flagdage (Carsten Pedersen Rosenstien 7): 

Den nye flagmand, Carsten P, spurgte til flagdage, udover hver søndag i 

sommerhalvåret. Følgende datoer blev vi enige om:  

Tirsdag 16/4 = Dronningens fødselsdag. Torsdag 30/5 = Kr. Himmelfartsdag. Onsdag 

5/6 = Grundlovsdag. Lørdag 29/6 = Besøg fra vores svenske venskabs haveforening i 

Landskrona (hvor vil det være flot, hvis alle i haveforeningen, med flagstang, hejste 

Dannebrog denne lørdag). Torsdag 5/9 = Danmarks udsendte. 

8. Sankt Hans komsammen:  

Aktiviteter, tale holder m.m. undersøges, nærmere følger senere. 

9. Eventuelt: 

• Kontorets åbningstider: 

Hver tirsdag fra kl. 17:30 – 18:00 køb og optankning af badekort.  

Hver tirsdag fra kl. 18:00 – 19:00 kontortid. 

Kopi af gyldig brandforsikring samt kvittering på betaling, afleveres eller vises i 

kontortiden, men kan også lægges i kontorets postkasse, husk at påføre havenr. og 

navn. 

• Der er stadig ikke modtaget forslag og ideer til ny servicebygning. Bestyrelsen 

modtager gerne forslag og ideer. Yderligere info på generalforsamlingen 

lørdag den 4/5-19 kl. 10:00. 
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• Pensionistklubben Havenisserne, har afholdt ekstraordinær 

generalforsamling, hvor der bl.a. blev vedtaget, at man nu også kan blive 

medlem som 60-årig, på lige fod med folkepensionister og førtidspensionister. 

Man skal som minimum være passivt medlem af Den Permanente 

haveforening. Kontingent pr. ½ år kr. 200,00. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  


