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Bestyrelsesmøde den 3/6-2020 

 

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

2. Siden sidst: Tommy og Anni har været til møde med Privatskolen, angående deres 

brug af græsarealet. Under Corona krisen har der været en voldsom eskalering i 

antallet af elever og lærer der har været samlet på plænen. Vi er blevet enige om, at 

der frem til deres sommerferie, KUN må være EN klasse på ca. 24 elever samt 2 

lærer ad gangen på det areal de i flg. aftalen betaler leje for. Nyt møde aftalt igen 

inden skolen starter op efter sommerferien. 

Så er det gamle lager/skur ved fælleshuset blevet fjernet. Der har ved fristens udløb 

1/6, ikke været indsigelser omkring byggeriet, så processen fortsætter. 

Der køres ALT FOR STÆRKT. Der er hastighedsbegrænsning på 15 km i hele 

haveforeningen, det gælder biler, cykler, løbehjul mm. Gør gerne jeres gæster 

opmærksom på denne hastighedsgrænse. 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: Vi har forespurgt Kolonihaveforbundet, om 

bestyrelsen må gå ind i folks haver ved havevandring, det må vi gerne hvis vi har 

varslet det, og det har vi gjort i sidste referat. Vi har også forespurgt Køge 

Kommune, men her afventer vi svar. 1 forslag modtaget til generalforsamlingen, 

som tages med når vi får lov til afholdelse. Bestyrelsen har modtaget en klage over 

en beboer der parkerer på vejen/stien til stor gene for øvrige kolonister, desuden 

har beboeren også en meget løssluppen kat. Bestyrelsen behandler sagen. Vi har 

behandlet en klage over støj/høj musik.  

AL HENVENDELSE TIL BESTYRELSEN SKAL SKE PÅ MAIL, BREV I POSTKASSEN ELLER I 

KONTORETS ÅBNINGSTID HVER TIRSDAG FRA 18:00-19:00.  

Kontoret 12/5: Vurdering bestilt, ansøgning om tilbygning, men ny mål fast tegning 

ønskes, op notering på venteliste samt passive medlemmer. Kontoret 19/5: Salg på 

Solsikkestien, velkommen til, forespørgsel om byggeri på Hybenstien og Rosenstien, 

vurdering bestilt. Kontoret 26/5: Godkende tegning på Åkandestien, godkender 

tegning af hus på Rosenstien, notering af lejer 2 på Asterstien og Tulipanstien, 
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forespørgsel om byggeri på Irisstien, passivt medlem og venteliste. Kontoret 2/6: 

Passiv medlemmer og venteliste notering, skur på Hybenstien flyttes fra hæk, 

vurdering bestilt, møde aftalt med 3 kolonister i deres haver lørdag den 6/6.  

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 474.052,04kr. Badegruppen: 45.450,00kr. 

Aktivitetskonto: 40.566,35kr. Børnekonto: 39.223,32kr. Nyetablering & 

Vedligeholdelse: 51.973,25kr. Byg & Energi: 364.121,64kr. Total kontosaldo: 

1.015.386,60kr. Herudover kontantbeholdning på 443,50kr. 

Angående huslejeindbetalingen fra Aktiviteten, har der ikke været salg eller adgang 

til fælleshuset siden 14/3-20, vi afventer myndighedernes udmelding om 

forsamlingsforbuddet den 8/6-20, og vil ud fra det lave en fornuftig refusion af 

huslejeindbetalingerne i den nedlukkede periode. 

Den samlede udgift på udskiftning af udsugningsanlægget på loftet over fælleshuset 

er på kr. 36.382,84 inkl. moms. 

5.  Resume af havevandring: Generel positiv havevandring, men desværre er der 7 

haver hvor bestyrelsen ønsker nærmere aftale/møde med kolonisten i pågældendes 

have for udbedring af synlige problematikker. Nogle få fik brev med påmindelse om 

at fjerne ukrudt mod vej og i hæk mellem haverne. Vi fandt også haver så 

konsulenten kan vælge hvem der skal have præmier. 

6. Intern sag: 

7. Sankt Hans? Vi afventer myndighedernes udmelding 8/6-20 og det gode vejr. 

8. Overvågning: Vores overvågning har set bedre dage, så vi undersøger bla. hos 

AVL gruppen om vi kan få et system der kan bruges optimalt med en simpel 

opsætning. Med et bedre overvågningssystem kunne vi have ”fanget” den person 

der har overskidt det lille toilet fra eftermiddag 2. pinsedag til rengøringen kommer 

tirsdag morgen. Det er ikke fair overfor øvrige kolonister samt rengøringsdamen. 

9. Indkaldelse af byg og energiudvalg: Jimmy, Henrik, Laurids og Kurt bliver 

indkaldt, så bygningen af kontorbygning kan påbegyndes. Fundamentet skal 

udmåles mm. Der forsøges med onsdag 10/6-20. 
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10. Indkaldelse af aktiviteten ang. åbning af fælleshuset: Indkaldelse til aktivitetens 

første møde mandag den 8/6-20 kl. 17:00 for nærmere præcisering af 

myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud samt hvordan der skal 

reflekteres på dette. 

11. Næste møde: onsdag den 1. juli 2020 kl. 16:30. 

12. Vagter: Blev uddelt. 

13. Eventuelt: Fælles arbejdsdag bliver søndag den 23. august 2020 kl. 10:00 ved 

fælleshuset. Tilmelding senest den 1. august 2020 i kontorets åbningstid om 

tirsdagen, brev i postkassen eller på mail: denpermanente@godmail.dk. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  

Referent: Anni 


