
Referat af B. møde 1-4-2020. 

Dagsorden. 

1. Fremmødte: Alle. 

2. Siden sidst: K.B. har valgt at stoppe i bestyrelsen pr.1-4-20. Bestyrelsen 

siger tak for denne omgang og ønsker dig ”god vind” fremover. Husk vores 

frokostaftale. Peter Gade overtager pladsen i bestyrelsen. 

Kolonihaveforbundet har svaret på - en fra bestyrelsen fremsendt  klage - over 

en sagsbehandling i forhold til vores vurderingsfolk. Klagen omhandler en 

sagsbehandling omkring de kurser vores vurderingsfolk skal deltage på mm. 

Historien er lang, men kort fortalt, har kredsformand Nicolaj Winter fra 

Ringstedkredsen ”løst” nogle problemstillinger vedr. vurderingsresultat og 

tilmeldingsproblemer på vurderingskurser. Disse problemstillinger ”løses” på 

en sådan måde, at der er rigelig plads til forbedringer. Så som: Rod i datoer på 

fremsendte skrivelser – Usikkerhed/rod i resultater ved omvurdering af 

Kredsen (vurdere et skævt og piv utæt skur til omkring 15.000 (nypris kr. 

3000) som vores vurderingsfolk anslog lav/uden værdi – Glemmer at aflyse 

aftalt omvurderingsmøde – flytter rundt på datoer på kursusafholdelse – 

”glemmer”, ved udsendelse af information fra kredsen, vores haveforening. – 

Hvor stor difference må der være mellem vores og Kredsens vurdering, før 

dette giver udslag til en tvist, ved en klage over prisen?. INDTAST SVAR HER. 

Vurderingsfolkene bliver tilmeldt førstkommende kursus d. lørdag d. 2-5-

2020. Den daglige rengøring af servicebygningen vil forsætte i en periode. 

Forberedelserne til byggeriet af nyt kontor er nu sat i værk. I midlertidigt skur 

er opsat. Træer er fældet og pris på rodfræsning indhentes. Et byggemøde på 

hybenstien blev aflyst. Vi prøver at få iværksat nyt møde. Fælleshuset har fået 

ny vindskede i vest gavl. 

3. Log-bog / mail og post: I forbindelse med ansøgning om flytning af 

vandhane på solsikkestien kom et gammelt rustent ½ tomme vandrør frem. 

Hanen er flyttet og ledningsnettet udført i godkendt plast - 3 vurderinger er 

bestilt -3 tinglysninger er bestilt -1 salg er sket, velkomme til haveforeningen – 

1 byggetegning til endelig godkendt på Astersstien – 1 kontant indbetaling af 

haveleje – 2 til godkendelse på venteliste – 1 byggesag til behandling af den 



samlede bestyrelsen – Rykker Køge kommune for svar på fremsendt 

byggetegning – alm. Kontorarbejde. 

4. Økonomi: Det er vores mål, at alle skal bruge betalingsservice til 

huslejebetaling. Dette vil give mindre arbejde til vores kasserer. Vi på vej. Der 

er en stigning på indbetalinger via betalingsservice, så vær rar at tilmelde 

næste betaling til betalingsservice. ☺  Daglig drift konto kr.420.294,42 – 

Badegruppen Kr.30.550 – Aktivitetskonto Kr. 55.872,35 – Børnekonto kr. 

39.223,32 – Nyetablering og vedligeholdelse Kr. 50.866,25 – Byg og energi Kr. 

343.796,82 – Kontant kr. 448,50 

5. Løbende advokatsager: Da retssystemet ligger underdrejet pt. er der intet 

relevant nyt 

6. Generalforsamling 2020: I den skrivende stund er indkaldelsen ved at blive 

udsendt. Hvorvidt vi kan afholde generalforsamlinger vides ikke, derfor er der 

et følgebrev med VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE AFHOLDELSE AF 

GENERALFORSAMLINGEN i indkaldelsen. 

7. Stupfræsning på byggepladsen: Der indhentes tilbud. 

8. Vagter: Er valgt. 

9. Næste møde: 6 maj. 

Referent. Tommy Pryn 


