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Bestyrelsesmøde den 05/05-2021 

 

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

 

2. Siden sidst:  Der ryges og askes på vores toiletter i servicebygningen, det er FORBUDT og 

noget værre svineri, både af hensyn til vores rengøringsdame, men også overfor alle os 

andre der bruger toiletterne. Hvad bli´r det næste – skal der sættes en kaffeautomat op? Så 

har vi fået udskiftet den syge vippe på legepladsen. Fliserne ved Fælleshuset er lagt om og 

udskiftet, med god hjælp fra frivillige kolonister, tak for hjælpen. 

 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: Kontoret 13/4-21: Ansøgning om anlæg af p-plads på 

Åkandestien, tegningen blev ikke godkendt, mere specifik tegning fremvises på anden 

kontoråbning. Kontoret 20/4-21: Opskrivning som passivt medlem. Ny p-plads tegning 

godkendt på Åkandestien. Kontoret 27/4-21: Vurdering bestilt på Hybenstien. Kontoret 4/5-

2021: Ny lejekontrakt Hybenstien, fjernelse af lejer 2. Byggeri på Rosenstien meldt færdigt, 

bestyrelsen kigger forbi. 

 

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 572.092,02 kr. Badegruppen:  33.560,14 kr. 

Aktivitetskonto: 34.862,96 kr. Børnekonto: 35.021,75 kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

44.085,44 kr. Byg & Energi: 252.971,27 kr. Total kontosaldo: 972.593,58 kr. Herudover 

kontantbeholdning på 464,50 kr. 

Kassereren oplyste at der stadig mangler haveleje betaling fra en kolonist, desværre en 

genganger der nu har fået tilsendt rykker. Bliver lejen ikke betalt til tiden i rykkeren går 

bestyrelsen videre efter gældende bestemmelser iflg. Foreningens vedtægter. Det er trist at 

det er nødvendigt, da vi alle jo ved at havelejen forfalder 1. april og 1. oktober hvert år. 

5. Gennemgang af regnskab 2020 før det sendes ud ifm. indkaldelse til generalforsamling:   

Regnskabet blev gennemgået og kassereren svarede på spørgsmål. Alle godkendte og 

underskrev regnskabet. 
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6. Covid-19 samt genåbningsplan 6. maj 2021: Kassereren har gennemlæst den nye 

genåbningsplan fra Justitsministeriet gældende fra 6/5-2021, samt haft en intens dialog 

med Corona Hotline. Vi kan stadig ikke genåbne som før, men der er visse ting der kan 

gøres. Vi afventer oplæg fra Aktiviteten vedr. disse nye retningslinjer for åbning af Huset, 

der vil blive meldt ud når en plan er klar. Vi kan ikke åbne for øvrige aktiviteter før 21. maj 

21, her tænkes på bla.  Havenisserne, billard tirsdage og torsdage. Vi melder ud når vi har 

yderligere informationer.  

 

7. Generalforsamling samt ordstyrer: Bestyrelsen undersøger hvad det koster med en 

professionel ordstyrer til den kommende generalforsamling, da vi har 2 år der skal klares. Vi 

skal jo ikke bruge en hel weekend på afholdelse af generalforsamling. Vi kan tidligst 

beslutte om afholdelse af generalforsamling efter 14. juni 2021, da der her vil komme 

retningslinjer angående dette. 

8. Brev til have lejer på Hybenstien: Vi behandler sagen. 

9. Maling af hegn mod nord: Den lille tilbygning ved baderummet bliver malet samtidig 

med maling af kontorbygningen. Der har været mulighed for at tilmelde sig denne 

maleopgave, der må gerne være et par stykker mere der tilmelder sig til kassereren, så vi 

kan få det færdigt på en gang. Tak til de frivillige der allerede har tilmeldt sig. Det vil foregå 

lørdag og søndag den 22. og 23. maj 2021. 

10. Parkering på plæne ved Tulipanstien:  Der parkeres for tæt på hækken ind mod 

haverne på Tulipanstien. Der skal være minimum 1 meter ind til hækken, så kolonisterne 

kan komme ind til hækken og klippe samt fjerne ukrudt. Vi foreslår at små personbiler 

parkerer ved hækken og andre større biler parkerer på græsset før vendepladsen. Husk på 

at skraldebil mm skal kunne benytte vendepladsen. 

11. Overvågning/støj fra maskinen: Harddisken til overvågningssystemet larmer 

forfærdeligt, blæseren støjer. Jimmy undersøger om vi kan reparere eller den skal udskiftes. 

12. PC på kontoret:  Der kommer fejl på vores PC der nærmest umuliggør en nem og enkelt 

benyttelse af programmerne.  Anni tager kontakt til PC-installatøren for en mulig udbedring 

af fejlen. 
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13. Køb af nye borde og bænkesæt: De 2 sæt der står ved fælleshuset er ved at falde 

sammen, vi tjekker markedet for indkøb af nye til rimelige priser. 

 

14. Rosenstien: Vi aftaler besøg hos kolonisten på Rosenstien vedr. en sag fra sidste 

havevandring. 

 

15. Vagter på kontoret: Blev besat. Der er jo følgende åbningstider om tirsdagen: 

 

Optankning/salg af badekort fra kl. 17:30 til kl. 18:00.  

Almindelig kontortid fra kl. 18:00 til kl. 19:00. 

HUSK MUNDBIND OG AFSTAND.  

 

16. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 2/6-2021 kl. 16:30. 

 

17. Eventuelt: Intet. 

 

Referent Anni P 


