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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2020. 

 

1: Fremmødte: Alle undtagen Jimmy R. 

2: Siden sidst: Intet at tilføje. 

3: Logbog/mail ud og ind: Fra dags dato, vil fødselsdato fremgå af kontrakten. Haveforeningen har 

repareret hegnet ind mod Hellesen, der er lavet endnu et nyt hul i hegnet ud for en have på Hybenstien, 

bestyrelsen tager fat i problemet. 

4: Økonomi: Daglig drift konto kr. 146.821,34, Badegruppen kr. 27.150,00, Aktiviteten kr. 61.296,85, 

Børnekonto kr. 39.223,3, Nyetablering og vedligehold kr. 49.366,25 og Byg og energi kr. 344.239,72. 

Kontantbeholdningen er kr. 404,50. 

5: Generalforsamling, hvad skal bestyrelsen fremlægge: Vedtægtsændringer, byggeri af servicebygninger 

hvormed grøn energi på havelejen på kr. 300,00 pr. halvår, fortsætter 3 år endnu. 

6: Møde med advokat 12/3-20: Vedr. verserende sager. 

7: Møde med Dagbladet: Efter annoncen i Dagbladet, har bestyrelsen fundet det nødvendigt, at indkalde til 

opfølgende møde med journalisten. Dette er afholdt fredag den 6. marts 2020. Journalisten ville gerne høre 

sagen fra vores side, da det han skrev kom fra referater fra Køge Kommune! Journalisten vil fremover kigge 

mere positivt på Haveforeningens arrangementer i fremtiden, således at der også kan skrives om havens 

gode sider, hvilket jo er mange. 

8: Under udvikling. 

9: Byggeri på Astersstien. Mangler godkendt tegning før byggestart. Dette medfører hermed et midlertidigt 

byggestop indtil tegning fremlægges til godkendelse. HUSK ALTID AT ANSØGE BESTYRELSEN OM 

GODKENDELSE AF TEGNINGER PÅ BYGGERI INDEN START. 

 10: Åbning/kontrol af vandhaner: Vandet bliver åbnet lørdag den 28. marts (hvis frosten bliver væk), ved 

man at man har en dårlig vandhane kan man ringe til Svend Åge på tlf. 21737692 fra lørdag den 21. marts 

og eventuelt få hjælp til indkøb og udbedring af dårlig hane. 

11. Vagt på kontor: tirsdag den 31. marts fra kl. 17:30 til kl. 18:00 optankning og køb af badekort. Fra kl. 

18:00 til kl. 19:00 almindelig åbningstid. Derefter vil der være åbent hver tirsdag på ovennævnte tider.  

12: Eventuelt: Intet at tilføje. 

11: Næste møde: 1. april 2020, kl. 16:30 

Referent Anni og KB 
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