
Referat bestyrelsesmøde d. 7-4-21 

 

1. Fremmødte: 

Alle 

2. Siden sidst:  

Via vores overvågning kan vi se, at der bliver tanket vintervand fra den slange fra 

vores udslagskumme. Dette er ikke i orden. Der skal bruges kort når der tankes vand 

i vintersæsonen. Ud over dette, er det sundhedsfarligt at bruge dette udtag.  

Bane Danmark er færdig på vores område. Der er ryddet pænt op og vi har fået et 

nyt lindetræ plantet med 2 vandingsposer monteret. Disse blev desværre stjålet 

inden 24 timer. Pladsmanden fandt den ene pose, smidt i området. Er der en, der 

har fundet den anden pose?   

Vores ”flagmand” oplyser at sæson 2021 blev markeret med standerhejsning søndag 

d. 4-4-21 kl. 08.00. Ligeledes vil en ny vimpel tages i brug.   

Der har været problemer med levering af sprit til de dispensere vi benytter i 

foreningen, så derfor er der indkøbt nye ens dispensere. Det samme vil ske med 

vores sæbedispensere. Vi har taget et pristjek på de papirprodukter, vi bruger i 

foreningens servicebygninger. Vi forsætter med den leverandør vi har brugt, da 

dette er billigst. 

3. Logbog/post og mail: 

Vores opskrivninger til en have i foreningen, er nu på 26 der ønsker have i vores 

forening. Bestyrelsen lukker for nye opskrivninger, da vores udbud af - haver til salg 

– kun er 1 have der måske kommer til salg.  Et opslag i vores udhængsskabe, vil 

orientere om hvornår der åbnes for listen igen.  

En klage vedr. - Ikke acceptabel opførsel – er modtaget af et medlem på Hybenstien. 

Bestyrelsen behandler sagen, med henblik på opsamling af forløbet, samt om der 

har været fortilfælde i området. Ud fra samlede data handler bestyrelsen på sagen. 



Haveforeningens vedtægter beskriver hvilken sanktioner en sådan opførsel vil få 

betyde for den/dem der udviser truende adfærd i foreningens område. 

 

4. Økonomi: 

Havelejen for april til og med september 2021 er udsendt, normalt til forfald den 1. 

april 2021, men dette var Skærtorsdag, så derfor var forfaldsdatoen den 6. april 

2021, alligevel er der i dag den 7. april 2021 stadig 19 have lejere der mangler at 

betale. Det er simpelthen ikke i orden, og sjofelt overfor alle os der betaler til tiden 

enten via betalingsservice, med girokortet via netbank eller kontant på kontoret. 

ALLE VED, at der er leje der skal betales 1. april og 1. oktober hvert år, så det er ikke 

en undskyldning. Kassereren har fået Betalingsservice til at udsende regningerne 

den 10. i måneden før, i dette tilfælde den 10. marts, så PostNord havde 21 dage til 

at bringe girokortene ud til tiden, men det fejler åbenbart også. Nu har kassereren 

fået Betalingsservice til at udsende regningerne 30 dage før forfald med start 30. 

august 2021, så nu kommer girokortene vel ud i god tid til jer der ikke betaler til 

tiden. Det er vigtigt, at i husker at give foreningen jeres nye adresse hvis i flytter, vi 

har fået 3 girokort retur med ”ubekendt på adressen”. Ellers er kassereren tilfreds 

med, at der er 14 mere der har tilmeldt sig betalingsservice i forhold til oktober 

2020 betalingerne. 

Daglig driftskonto: 391.754,80 kr. Badegruppen: 27.653,14 kr. Aktiviteten: 

33.806,96 kr. Børnekonto: 37.091,70 kr. Nyetablering og vedligeholdelse: 

71.085,44 kr. Byg og grøn energi: 257.968,57 kr. Kontant beholdning: 467,00 kr. 

5. Regnskab: 

Regnskabet for året 2020 er nu fremlagt til vores bilags-kontrollanter og til 

medlemmerne i bestyrelsen, med henblik på gennemlæsning til næste B. møde. 

6. Jura fra kolonihaveforbundet: 

Vi har modtaget lidt info fra kolonihaveforbundets Juraafdeling til gennemlæsning. 

 

 



7. Genåbningsplan: 

Som udgangspunkt hører vi under ”resterende idræts,fritids og foreningsaktiviteter”, 

som er at se på de markeret afsnit på side 4 & 5 i  - Rammeaftale om plan for 

genåbning af Danmark -  som bliver lagt ud på hjemmesiden sammen med dette 

referat. 

8. Frivillig arbejdskraft: 

Vi mangler at omlægge nogle fliser ved fælleshusets område. Det handler om ca. 15 

store fliser der skal erstatte defekte fliser, samt lidt omlægning af fliseområder med 

lunker. 

Vores nye kontorbygning skal males i grå og hvide farver. Den skal nok males flere 

gange. 

Forplejning leveres af foreningen til de tilmeldte. 

Er du/i til flisearbejde kontakt Formand Kurt Sjælland på 40172775 

Er du/i til malerarbejde kontakt Kasserer Anni Petersen på 24816946 

Tilmeldelse senest d. 12-4-21.  Forventes afviklet primo maj 2021 

9. Legeplads: 

Vi indkøber en ny vippe til legepladsen, da den gamle er rådnet op. 

10. Ejerforhold på Hybenstien. 

Vedkommende bliver kontaktet af bestyrelsen omkring ejerforhold og adresse. 

11. Vagtplaner: 

Er besat 

12. Næste B. møde: 

Onsdag d.5-5-21 

  

 



13. Evt. 

Info fra ”Hellesen”. I området mod øst fældes der træer for at gøre plads til en 

støjvold ind mod haveforeningen. I området mod vest tyndes der ud i ”vildnæsset” -

ind mod haveforeningen - til efteråret.  

Info fra ejeren af ”skrotpladsen” ved stamvejen. Der ryddes op på grunden og der vil 

ikke opstå en skrotplads eller lignende igen. Der er tanker omkring en plads til 

trailerfolket vedr. salg af grus,sten og skærver mm. eller lignende, der ikke 

forurener. Hallen vil blive stående og resten nedrives. 

Referent 

Tommy Pryn 

Næstformand 

 

 

                

 


