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Bestyrelsesmøde den 6/3-2019 

1.Fremmødte:  

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

2. Gennemgang af regnskab med revisor Britta Andresen:  

Vi gennemgik i fællesskab med revisor Britta Andresen foreningens regnskab for 

2018 samt budgettet for 2019. Dette er nu klar til udsendelse sammen med 

indkaldelse til generalforsamlingen. 

3. Siden sidst: 

Haveforeningens årlige sammenkomst for og med alle de frivillige, blev afholdt 

lørdag den 16. februar, og gik rigtig godt. Ved denne lejlighed blev det meddelt, at 

Flemming F. ville donere et rustfrit stål gelænder til indgangsdøren ved fælleshuset. 

Montering og opsætning er doneret af Jimmy R. 

4. Logbog samt post og mail: 

På kontoret lørdag den 2/3-19: 

Velkommen til ny have lejer på Astersstien, samt godkendelse af skur på 

Hybenstien. 

Have lejer på Lavendelstien forespurgte om problematikken omkring kommunes 

høje træer der er placeret bagest på grunden ud mod banen. Hvis stormen vælter 

træerne eller store grene knækker af, hvad så? Bestyrelsen kigger på sagen. 

Lasse Ytting fra Køge Kommune, var ude og kigge på parkeringspladsen ved 

Åkandestien, angående parkeringsproblemer i forbindelse med indførelse af P-

tilladelser i Lynggården. P-pladsen ved Åkandestien tilhører haveforeningen, så vi 

tager stilling til opsætning af p-skilte. Nærmere følger. 

5.  Økonomi og forbrug af vand 2018: 

Den store vandregning for 2018 på kr. 204.280,61 er ekstrem meget mere end vi har 

budgetteret. Det voldsomme overforbrug skyldes som bekendt den tørre sommer, 

men desværre også uhensigtsmæssige vandinger af græsplæner med mere. 
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Bestyrelsen prøver at finde pengene så have lejerne ikke skal have en leje stigning 

på kr. 400,00. Får vi endnu en regning af denne størrelse udløser det desværre en 

lejestigning. Vi anmoder alle om at bruge vand til sommer med omtanke. 

Daglig driftskonto: 7.036,54kr. Badegruppen: 29.220,00kr. Aktivitetskonto: 

53.648,61kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

47.500,00kr. Byg & Energi: 239.839,72kr. Total kontosaldo: 411.468,19kr. 

Herudover kontantbeholdning på 1450,00kr. 

6. Tilmelding til generalforsamling Ringsted Kreds: 

Der afholdes generalforsamling i Midt- og Østsjællands kreds i Ringsted den 30. april 

2019. Kurt, Tommy og Anni deltager. 

7. Udmelding af Kolonihave Forbundet: 

Kolonihave Forbundet og Midt- og Østsjællands Kreds vil blive inviteret med til vores 

generalforsamling. Der vil de få mulighed for at fortælle os alle sammen hvad det er 

de giver os for de ca. kr.70.000,00 vi betaler i medlemskab om året og hvorfor vi skal 

blive. Efterfølgende vil vi eventuelt forsøge at afholde urafstemning blandt alle have 

lejerne, om vi skal blive eller udmeldes af Kolonihave Forbundet. 

8. Strøm til traktor skur:  

Eftersom der hverken er lys eller strøm i traktor skuret har vi ansøgt Lasse Ytting fra 

Køge Kommune om tilladelse, til at grave et elkabel under jorden fra kontorhuset til 

traktor skuret. Vi afventer svar samt undersøger den samlede pris. 

9. Info angående grøn energi: 

Energistyrelsen har meddelt os, at vi er placeret i afregningsgruppe 2 (se pkt. 2 i 

referatet fra 6/2-2019). 

Dette betyder at vi må sælge overskydende strøm, time for time. Vi har undersøgt 

flere leverandører, og har valgt Nettopower. Vi køber strøm og sparer ca. 20 øre pr. 

KWh. Vi sælger strøm for ca. 20 øre pr. KWh. Til information har vi produceret ca. 

12.000 KWh som vi hidtil ikke har fået noget som helst for. Energistyrelsen skal 

godkende dette, så det afventer vi så.  



Den Permanente haveforening   
Glentevej 51.4600 Køge. TELF. 56656647  mail. denpermanente@godmail.dk 

 

10. Evt.: 

Standerhejsning bliver søndag den 31. marts 2019 kl. 12:00, opslag følger. 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2019 kl. 16:30. 

11. Vagter tirsdage i april 2019: 

Hver tirsdag fra kl. 17:30 – 18:00 køb og optankning af badekort.  

Hver tirsdag fra kl. 18:00 – 19:00 kontortid. 

Respektér venligst tidspunkterne. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 


