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Bestyrelsesmøde den 6/2-2019 

1.Fremmødte:  

Kurt S. Tommy P. Peter G. Kurt B. Derek B. Jimmy R. Anni P.   

2. Siden Sidst:  

Energistyrelsen oplyser at det undersøges om vi skal ligge i afregningsgruppe 2 eller 

afregningsgruppe 4, i forhold til vores strøm. Det undersøges også om vi har 

mulighed for at sælge vores overskydende strøm. Nærmere om dette senere. 

3. Logbog - indgående post/mail: 

På kontoret lørdag den 5/1-19 kom der indbetalinger til passive medlemskaber, 

derudover bydes der velkommen til 1 ny havekolonist. 

På kontoret lørdag den 2/2-19 kom der indbetalinger til passive medlemskaber, 

derudover en overdragelsesforretning i en have. 

4. Økonomi samt gennemgå regnskab til udlevering inden generalforsamling: 

Daglig driftskonto: 231.515,68kr. Badegruppen: 19.650,00kr. Aktivitetskonto: 

51.218,13kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

46.000,00kr. Byg & Energi: 239.839,72kr. Total kontosaldo: 622.446,85kr. 

Herudover kontantbeholdning på 410,00kr. 

Driftsregnskabet for 2018 blev gennemgået. Revisor Britta Andresen deltager på 

næste bestyrelsesmøde onsdag den 6/3-19. 

5.  Persondata lovgivningen: 

H/F Den Permanente skal som andre haveforeninger, opfylde persondata loven. Det 

omhandler hvordan vi behandler medlemmernes persondata i forhold til 

lovgivningen. Det drejer sig om, navne, adresser, telefonnr. og e-mail på 

haveforeningens medlemmer.  Disse oplysninger skal og bliver også opbevaret på 

computer samt i aflåst arkivskab. Blanketter, om hvordan vi gør i H/F Den 

Permanente Haveforening, er udfyldt elektronisk og sendt til Midt- & Østsjællands 

Kreds.  
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6. Hybenstien: 

Ifølge Lasse Ytting fra Køge Kommune afventer man stadig en afgørelse fra 

planklagenævnet. Dette kan desværre tage lang tid. 

7. Forslag til nyt byggeri: 

Der er ikke modtaget nogle forslag fra haveforeningens medlemmer, om bygning af 

servicebygning. Kom endelig med tegninger og forslag.  

8. Nyt medlem i bestyrelsen:  

Derek Bedi udtræder som medlem af bestyrelsen. 

1. suppleant Jimmy Rasmussen indtræder derfor som medlem af bestyrelsen med 

øjeblikkelig virkning. 

Vi takker Derek for rigtig godt samarbejde, og byder Jimmy Rasmussen velkommen. 

9. Fane/flag: 

I forbindelse med Dannebrogs 800-års jubilæum den 15. juni 2019, kan foreninger 

mm. ansøge om, gratis, at få tildelt en Fane eller et Flag. Vi vil ansøge om et flag 

med tryk ”H/F Den Permanente”.  

10. Når der kommer p-tilladelser i Lynggården, Pærehaven, Morelhaven og 

Blommehaven. Hvad gør vi?: 

Hvordan undgår vi parkering af biler, der ikke hører til hos os i haveforeningen? 

Sætter vi skilte op med ”Parkering forbudt for uvedkommende”. Dette spørgsmål 

tager vi med Lasse Ytting fra Køge Kommune, eventuelt bilagt fotos af vores 

parkeringsarealer. Nærmere følger. 

11. Køb af container: 

Med henblik på manglende opbevaringsplads, i forbindelse med opførsel af 

sevicebygning, mener vi, det er en god ide at anskaffe en container ca. 10 fod. 

Denne kan efterfølgende bruges til opbevaring af redskaber med mere. Vi 

undersøger nærmere om pris m.m. 
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12. Evt.: 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 6. marts 2019 kl. 16:30.  

13. Vagter: 

Næste vagt på kontoret bliver lørdag den 2. marts 2019 fra kl. 10:00 – kl. 11:00. 

Fra april måned går vi igen over til sommer åbning, det vil sige:  

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

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

Første tirsdag bliver 2. april 2019. 

Køb og optankning af badekort om torsdagen stopper fra april måned. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 


