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Bestyrelsesmøde den 01/12-2021.

1. Fremmødte: Kurt S. Tommy P. Anni P, Peter G. og Ole F.

2. Siden sidst: Efter kollapset af en plastik stol til generalforsamlingen, (gudskelov uden

personskade) har bestyrelsen købt 30 klapstole og 4 borde, de gamle plastikstole er smidt

ud. Aktiviteten har indkøbt ny emhætte og ny mikroovn til køkkenet. Ny skorsten og

brændeovn på Hybenstien er godkendt af skorstensfejeren. Nu er det sidste kamera på

fælleshuset sat op, og godkendt af politiet. Ventelisten for køb af kolonihavehus for 2022

forventes ajourført medio februar 2022.

3. Logbog – post/ mail ud/ind: Der florerer en masse snak rundt om i haverne om

grundstørrelserne af vores haver. Flere ønsker ny opmåling af deres grund. Bestyrelsen vil

gerne slå fast, at grundlaget for havernes m2, fremgår af det opmålingskort fra kommunen

der hænger på kontoret. Det er flere år gammelt og danner grundlag for dels bygge procent

men også haveleje betaling. Og så vidt vides, er arealet vi lejer af kommunen ikke blevet

større i løbet af de sidste mange år.

Bestyrelsen skal til møde med Køge Kommune i december angående eksempler på

byggetegninger mm.

Bestyrelsen skulle udføre opmåling af havelod ifølge de nye vurderingsregler der trådte i

kraft 1/8-21. Vi havde aftale med have lejer, men da vi ankom, blev vi mødt med 2 stk.

mobiltelefoner der filmede os og blev fortalt at der ville blive filmet under hele opmålingen.

Dette takkede vi nej til, da vi ikke var blevet underrettet om dette ved aftalens indgåelse, og

dermed ikke givet samtykke til det. Vi har forespurgt jura i kolonihave forbundet og fået

følgende svar, citat:
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”Hej bestyrelse i Den Permanente

 Beklager det sene svar.

Det er rigtigt, at det ikke er forbudt at filme på det havelod som man lejer. Imidlertid kan jeg ikke se hvorfor det burde

være nødvendigt for have lejer at filme de folk der foretager en opmåling.

I er i jeres gode ret til at nægte at opmåle haven så længe have lejer insisterer på, at filme jer og opmålingen.

En løsning kunne være at lade vurderingsholdet måle op. Hvis ikke I ønsker dette, så må have lejer afgøre om han/hun

vil have haven opmålt eller insistere på at filme jer.

Begge dele kan åbenbart ikke lade sig gøre 

Med venlig hilsen

David Vizel ǀ Cand. Jur.

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀ Web: kolonihaveforbundet.dk

Facebook ǀ Persondatapolitik” Citat slut.

Kontoret 6/11-21: Ansøgning om opsætning af midlertidigt telt, blev godkendt. Ansøgning

om dispensation for benyttelse af trailerparkeringen efter 1/12-21, er taget op på

bestyrelsesmødet 1/12-21, svar til ansøger sendes efterfølgende på mail.

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 662.999,17 kr. Badegruppen: 76.758,55 kr.

Aktivitetskonto: 51.164,34 kr. Børnekonto: 34.914,78 kr. Nyetablering & Vedligeholdelse:

40.571,73 kr. Byg & Energi: 252.203,97 kr. Total kontosaldo: 1.118.612,54 kr. Herudover

kontantbeholdning på 413,00 kr.

5. Dirigent til kommende generalforsamling samt forespørgsel og ekstra

generalforsamling: Vi vil spørge Advokat Dennis Holm om han vil være dirigent til næste års

generalforsamling, endvidere vil vi forespørge om der må indkaldes til ekstra ordinær

generalforsamling umiddelbart efter den ordinære, da vedtægterne med de nye ændringer

samt vores advokats gennemgang og rettelse til juridisk korrekte vedtægter, skal godkendes.

Vi ved jo ikke om der er nok fremmødte til den ordinære generalforsamling, da der skal

være 2/3 fremmødte af haverne til vedtagelse af vedtægtsændringer.

6. Rensning af dræn og montering af vandstander på Tulipanstien: Vi har bedt ETK om at

få renset og spulet dræn, leveret mere grus til vejene og få monteret den manglende

vandstander på et havelod på Tulipanstien.

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/
https://www.facebook.com/kolonihaveforbundet/
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/om-os/persondatapolitik/
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7. Corona: Blot til info, så SKAL der vises gyldigt/grønt Coronapas ved indgangen til

Fælleshuset ifølge myndighederne, da det er et serveringssted.

Fra lørdag den 4/12-21 skal der bæres mundbind af alle på kontoret.

8. Vagt på kontoret lørdag den 4/12-21: Blev besat.

9. Intern sag:

10. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 5/1-22.

OBS:

Sidste dag i 2021 for salg/optankning af badekort er torsdag den 30/12-21 fra

kl. 17:00 til kl. 17:30.

Første dag i 2022 for salg/optankning af badekort er torsdag den 6/1-22 fra kl.

17:00 til kl. 17:30.

Kontoret har åbent igen lørdag den 8/1-22 fra kl. 10:00 til kl. 11:00.

Referent Anni P.


