
Referat af B. møde d. 4-8-21 

 

1. Fremmødte: Alle, - afbud fra Jimmy 

2. Siden sidst: Der skal kontrol-opmåles i 2 haver på tulipanstien. 

Stemmer ikke helt overens med virkeligheden. 

Der afsendes en skrivelse til Lasse Yssing vedr. spuling af E.T.K s dræn i 

haveforeningen. Ligeledes manglende vand installation i have 51. Faktisk 

har 2 haver delt det samme vandstander.  

Skorstensfejer manglede adresser på nogle kolonister, da der ikke er 

aftalt tid for lovpligtigt syn af brændeovne. Er afsendt. 

Der er som nævnt kommet nye retningslinjer omkring salg / vurdering af 

haver i vores forening. Groft sagt, kan der kun handles haver inde for 

sæsonen. Dette er igen en procedure, der burde sætte gang i ideen om, 

at komme ud af kolonihaveforbund. Vi som forening, skal arbejde ganske 

gratis for den kreds vi er tilknyttet. Til gengæld stiger kontingentet igen 

med kr. 1210 – halvårligt (Kr.37.410) Det giver jo rigtig god mening! – Eller 

hvad??        

3. Logbog: Logbog gennemgået.- Intet relevant.  Kontoret havde en 

forespørges omkring ”bytte have” internt, i forhold til venteliste.  

Bestyrelsen vil prøve at konstruerer 2 eksempler med bytning af haver til 

kolonihaveforbundet og bede dem tage stilling i forhold til ventelisten.  

Der er indløbet 2 naboklager. 1 på Hybenstien og 1 på Solsikkestien. En er 

behandlet af bestyrelsen. Den anden er sendt til vores advokat til 

behandling.  Adressesøgning på en havelodslejer er foretaget, og der 

handles efter modtaget oplysninger. 



4. Økonomi: Bankskift! – vi prøver at komme ind i Arbejdernes Landsbank 

under bedre vilkår end dem vi har pt. Daglig drift kr. 496.686,65 – 

Badegruppen kr.50.915,41 – Aktivitetskonto kr. 37.110,40 – Børnekonto 

kr. 34.967,66 – Ny etap og vedligehold. Kr. 39.454,71 – Byg og energi 

kr.252.585,90  - Kontant kr.319,50 

5. Generalforsamling: Forberedelse af generalforsamling onsdag d. 11-8-

21 kl. 10.00 og onsdag d. 25-8-21 kl. 10.00. 

6. Møde i 3 haver på grund af misligholdelse: Der var stadigvæk brug for 

påtaler, da målet ikke var nået. Ny tidsfrist er sidste ”skud” i bøssen. En 

enkelt har anket til kolonihaveforbundet, hvilket vi ser frem til. 

7. Næste møde:  Onsdag d. 1-9-21 kl.16.30 

8. Vagter: vagter er uddelt. 

9. Eventuelt: Intet relevant 

 

 

Referent Tommy 

 


