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Bestyrelsesmøde den 8/5-2019 

Dagsorden: 

1. Fremmødte. 

2. Siden sidst 

3. Logbog – indkommen post/mail. 

4. Økonomi samt overdragelse af kasse til ny kasserer. 

5. Generalforsamlingen. Hvordan gik det? 

6. Irisstien 2. Møde med ejer kl. ca. 18:00. 

7. Brug af kontor af Havenisser, (nøgler)? 

8. Sydbank. 

9. Eventuelt. 

10. Vagter. 

1.Fremmødte:  

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

2. Siden sidst:  

Afvikling af generalforsamling.  

3. Logbog – indkommen post/mail: 

Kontoret 16/4: 2 fremvisninger af brandforsikrings betalinger, en 

vurderingsbestilling samt en ansøgning om tilbygning, vi desværre måtte afvise indtil 

der foreligger klare retningslinjer om byggerier fra Kommunen. 

Kontoret 23/4: Beboer på Lavendelstien spørger til de store træer i baghaven samt 

parkeringsforholdene ved traktorhuset, bestyrelsen undersøger nærmere. Betaling 

for passivt medlemskab. Fremvisning af 1 gyldig kvittering på brandforsikring. 

Kontoret 30/4: Beboer på Rosenstien bad om tilladelse til at opsætte telt i haven, til 

opbevaring af indbo, da huset skal renoveres. Tilladelsen blev givet for et par 

måneder her i sommersæsonen. Åkandestien oplever problemer med fremmede 

biler på parkeringspladsen. Bestyrelsen undersøger nærmere. Endvidere 
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forespørges der fra beboer, om det ikke er på tide dræn og pumpe brønd bliver 

renset. ETK sættes på sagen. En vurderingsbestilling. 

Kontoret 7/5: Betaling fra passive medlemmer. Vurdering bestilt af beboer på 

Rosenstien. Ny lejer på Hybenstien. 

Haveaffaldet der er lagt i den lille skov ved Solsikkestien, skal holdes i lave bunker, 

så fjernes det af ETK, iflg. Aftale. Mail fra Nicolaj Winther formand fra kredsen ang. 

vandmåleren på vores forbrugsvand, den kan måske omstilles så der kan gives alarm 

ved ekstrem meget vandforbrug. Brev modtaget fra beboer om bestilling af 

vurdering, dette skal og kan kun ske i kontorets åbningstid, samtidig med betaling af 

kr. 800,00. Bestyrelsen har forhandlinger i gang med arkitekten fra Køge Kommune 

med flere angående klare retningslinjer angående bygninger, tilbygninger med 

mere. Nærmere følger. 

4. Økonomi samt overdragelse af kasse til ny kasserer: 

Peter og Anni har foretaget overdragelse af regnskab samt nøgler på kontoret dags 

dato. Der mangler stadig 4 stk. haveleje betaling der var forfalden 1. april 2019, det 

er uanstændigt og meget usolidarisk overfor alle der betaler til tiden. Vi sender 

rykkere ud pålagt gebyr på kr. 200,00. 

Daglig driftskonto: 288.483,84kr. Badegruppen: 39.620,00kr. Aktivitetskonto: 

34.370,10kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

49.610,00kr. Byg & Energi: 292.039,72kr. Total kontosaldo: 738.346,98kr. 

Herudover kontantbeholdning på 1100,00kr. 

5.  Generalforsamlingen. Hvordan gik det?: 

Der var et rigtig godt fremmøde, det er vi glade for, desværre blev 

generalforsamlingen meget lang, da der bl.a. var 5 indkomne forslag som mange 

gerne ville komme med input, samt den ekstra ordinære generalforsamling 

angående ekstra vandregning. 

Der er 3 forslag som skal afstemmes på en ekstra ordinær generalforsamling, 

nærmere følger snarest.   
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6. Irisstien 2. Møde med ejer kl. ca. 18:00: 

Desværre har der over tid været en del uroligheder og utrygge begivenheder, og 

senest brand på ovennævnte adresse. Efter påtaler og samtaler med ejeren har en 

enig bestyrelse besluttet at opsige lejemålet fra dags dato iflg. Foreningens 

vedtægter. Dette blev skriftligt udleveret til ejeren, der nu har 4 uger til at få tømt 

grunden for ejendele med mere. 

7. Brug af kontor af Havenisser. (nøgler)?: 

Kontorarbejdet i Havenisserne bliver fremover gjort på kontoret i samvær med et af 

Haveforeningens bestyrelsesmedlemmer. 

8. Sydbank:  

Efter generalforsamlingen, skal Sydbank have nye underskrifter samt legitimation på 

den nye bestyrelse. Dette blev gennemgået og ordnet. 

9. Eventuelt: 

I forbindelse med et forslag på generalforsamlingen angående rygning i fælleshuset, 

har en enig bestyrelse besluttet, at alle bestyrelsesmøder fremover er røgfrie.  

10. Vagter: 

Kontoret har åbent følgende tirsdage: 

Tirsdag 14/5: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 21/5: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 28/5: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 04/6: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Næste bestyrelsesmøde flyttes fra onsdag 5/6-19 til fredag den 7/6-19 kl. 13:00, 

pga. Grundlovsdag. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  


