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Bestyrelsesmøde den 07/07-2021

1. Fremmødte: Kurt S. Anni P, Jimmy R. og Peter G. Afbud: Tommy

2. Eftersyn af have på Rosenstien og kontrol af byggeri på Lavendelstien: Kontrol af aftale

med lejer på Rosenstien, blev godkendt, rigtig flot resultat, som ifølge lejer bliver

vedligeholdt i fremtiden uden brevkommunikation fra bestyrelsen. Kontrol af byggeri på

Lavendelstien blev også godkendt efter kontrol opmåling i forhold til godkendt tegning.

3. Siden sidst: Bestyrelsen var som tidligere annonceret, på havevandring lørdag den 19.

juni. Generelt ser der rigtig godt ud i vores forening, men vi måtte indkalde 8 kolonister til

møde med bestyrelsen, da deres havelod eller kolonihavehus IKKE lever op til

bestemmelserne i vores vedtægter, 5 af de 8 mødte op, og der blev fundet en løsning på

problemerne til videre opfølgning. Endvidere sendte vi 11 breve ud med en husker om, at

fjerne ukrudt i hæk til nabo samt ud til vej, og fjernelse af affald/haveaffald fra grunden.

Vi har bedt et par byggefirmaer vurderer om det kan betale sig at renoverer eller bygge ny

servicebygning. Vi afventer øvrige svar.

4. Logbog – mail / post ud/ind: Kontoret 8/6: tegning på skur godkendt på Solsikkestien.

Kontoret 15/6: Ny lejekontrakt Åkandestien, velkommen til ny kolonist og passive

medlemmer. Kontoret 22/6: Hybenstien ansøgning om vandtank på taget – afventer svar fra

Køge Kommune. Kontoret 29/6: Hybenstien fremviser sygesikring med korrekt adresse på

lejekontrakten. Kontoret 6/7: Ansøgning om opsætning af hæk mellem 2 haver på

Hybenstien. Bestyrelsen skal opmåle begge grunde og finde korrekt skel mellem haverne.

Ny lejekontrakt på Solsikkestien, lejer 2 påføres. Vurdering bestil på Hybenstien. Klage

modtaget fra Solsikkestien ang. nabostridigheder om haveaffald.

5. Økonomi: Daglig driftskonto: kr. 556.622,73 Badegruppen: kr. 45.765,41 Aktivitetskonto:

kr. 38.386,98 Børnekonto: 34.967,66 Nyetablering og Vedligeholdelse: 37.954,71 Byg og

Grøn energi: 252.585,90. Kontant beholdning: kr. 285,00.

Kassereren oplyste om de seneste prisstigninger i Sydbank, og kunne fortælle at vi i første

halvår af 2021 har betalt 5.886,00 kr. i gebyrer og negative renter.
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6. Ønsker fra bestyrelsen til generalforsamling: Bestyrelsens forslag til kommende

generalforsamling, vil blive offentliggjort på hjemmeside, Facebook og opslagstavlerne ca.

14 dage før.

7. Vurdering af haver pr.  1. august 2021: Den 1. august 2021 er det Midt- og Østsjællands

kreds i Kolonihave forbundet der skal stå for vurderingerne i vores forening. Bestyrelsen

gennemgik det brev vi har fået om dette, og ikke nok med at det stiger fra vores 1000 kr. til

1600 kr., så er det bestyrelsen der skal sørge for ALT i forbindelse med at de kommer og

vurderer. Det bliver ikke muligt at få vurderet kolonihavehuse i perioden 14/11-21 til

20/2-22 medmindre det er akut. Bestyrelsen mødes senere på måneden om emnet.

8. Bank skifte?: Som tidligere nævnt, er der kommet rigtig mange gebyrer mm fra Sydbank,

bla. skal vi også betale 50 kr. hver gang der afleveres mønter til indsættelse på Aktivitetens

bankkonto. Disse gebyrer er undersøgt i andre banker. Vi har aftalt møde efter

sommerferien med Arbejdernes Landsbank i Køge.

9. Vagt på kontor 27/7 og 3/8: Blev besat.

10. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 4. august 2021 kl. 16:30.

11. Eventuelt: Intet.

Referent Anni P


