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Bestyrelsesmøde den 3/7-2019 

Dagsorden: 

1. Fremmødte. 

2. Siden sidst 

3. Logbog – indkommen post/mail. 

4. Økonomi. 

5. Ekstra ordinær generalforsamling.  

6. Bæ på lille toilet samt affald ved den lille lund nær Rema. 

7. Jubilæum Havrelyngen. 

8. Havevandring lørdag 6/7 kl. 10:00. 

9. Tegning til ny kontor og servicebygning. 

10.  Hybenstien. 

11.  Møde med vurderingsudvalget. 

12.  Eventuelt. 

13.  Vagter. 

 

1.Fremmødte:  

Kurt S. Tommy P. Anni P, Kurt B, Jimmy R. og Peter G.      

2. Siden sidst:  

Vi har skaffet nogle gratis Herregårdssten i Ølsemagle, som vi får afhentet og lagt 

rundt om traktorskuret. Der er klippet/savet store grene af de høje træer på 

stamvejen, således af de store lastbiler nu kan komme ind til fælleshuset uden 

problemer. Grenene fyldte godt på Sankthansbålet. En vellykket Sankthansaften, 

med mange mennesker og tale fra byrådsmedlem Søren Brask (V). Vores svenske 

venskabskolonihaveforening var på besøg lørdag den 29. juni, der kom en bus fuld af 

51 glade svenskere. Iblandt gæsterne, var formanden for deres kolonihaveforbund, 

der var flittig med fotografiapparatet. Vi får tilsendt eventuelle artikler om besøget 

her hos os. 
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3. Logbog – indkommen post/mail: 

Kontoret 11/6: Fremvisninger af brandforsikrings betalinger, en forespørgsel om 

hæk højde. 

Kontoret 18/6: Fremvisninger af brandforsikrings betalinger, et havesalg og en 

bestilling af vurdering. 

Kontoret 25/6: Fremvisninger af brandforsikrings betalinger, en vurdering bestilt, 

betaling for passivt medlemskab. 

Kontoret 2/7: Udlevering af 2 stk. badekort, udlevering af et stk. vurdering, 

fremvisning af brandforsikrings betaling samt modtagelse af klage fra haveejer der 

er utilfreds med naboens nedløbsrør der går i hækken, i stedet for i en tønde eller 

ned i jorden, det laver sø ved meget regnvejr. 

4. Økonomi: 

Alle overdragelses forretninger med banken, i forbindelse med ny bestyrelse og 

kasserer, er nu i orden. 

Daglig driftskonto: 285.829,15kr. Badegruppen: 49.450,00kr. Aktivitetskonto: 

59.700,73kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

52.610,00kr. Byg & Energi: 292.039,72kr. Total kontosaldo: 773.852,92kr. 

Herudover kontantbeholdning på 17,00kr. 

5.  Ekstra ordinær generalforsamling: 

Forslaget fra Carsten Hansen til generalforsamlingen om ændringer af 

parkeringspladser, er en vedtægtsændring, derfor er der ekstra ordinær 

generalforsamling udelukkende med bestemmelse af dette forslag. 

Desuden skal nævnes at bestyrelsen har sendt vores vedtægter til gennemsyn hos 

advokat med henblik på juridiske tilretninger. 

6. Bæ på lille toilet samt affald ved den lille lund nær Rema: 

Det lille toilet har været udsat for det værste svineri man kan forestille sig. Vi kan på 

vores overvågnings billeder se hvem der er synderen, og på denne baggrund taget 
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fat i have lejeren, der er gjort bekendt med et pålæg af gebyr på kr. 500,00, til den 

ekstra rengøring af toilettet.  

Toiletterne SKAL være aflåste når ikke fælleshuset er åbent. 

Den lille lund ved børnehaven og nær Rema må IKKE bruges til affald eller aflæsning 

af jord. Vi er bekendt med hvem der har gjort det, og sender derfor en påtale om 

fjernelse af ovennævnte straks. 

7. Jubilæum Havrelyngen: 

Havrelyngens 75-års jubilæum afholdes 18. + 19. juli, vi donerer en gave fra 

foreningen på kr. 1000,00 som Tommy og Jimmy afleverer fredag den 19. juli kl. 

17:00. 

8. Havevandring lørdag 6/7 kl. 10:00:  

Bestyrelsen går deres årlige havevandring, hvor vi blandt andet skal finde de haver 

der skal have præmier for bedst velholdte haver, men også kigger efter om vi alle 

overholder de bestemmelser der er nævnt i vedtægterne om vedligeholdelse af 

arealer ud mod stierne, hæk højder m.m. Vi håber vejret er med os. Vel mødt rundt i 

haverne. 

9. Tegning til ny kontor og servicebygning: 

KB fremlagde tegninger med mål og bygninger, således vi kan ansøge kommunen 

om diverse tilladelser til byggeriet. 

10. Hybenstien: 

Bestyrelsen afventer stadig ansøgning fra ovennævnte om dispensation af byggeriet. 

Da ansøgningen endnu ikke er modtaget, meddeler vi dette til kommunen, der så 

kommer med afgørelse. 

11. Møde med vurderingsudvalget: 

I forhold til gennemgangen af vores vedtægter hos advokat, vil vi indkalde til møde 

med vurderingsudvalget, så vi alle handler ens efter vedtagne regler. 
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12. Eventuelt: 

Intet. 

 13.Vagter: 

Kontoret holder ferielukket uge 28 + uge 29. 

Tirsdag 23/7: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 30/7: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 06/8: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 13/8: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14/8 kl. 16:30 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

Referent: Anni 


