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Bestyrelsesmøde den 03/03-2021 

 

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

2. Siden sidst:  Alkoholbevillingen til Fælleshuset er blevet fornyet og godkendt. Der er 

indhentet tilbud på renovering af samtlige grusveje i haveforeningen, men det er temmelig 

dyrt, så i første omgang supplerer vi op med slotsgrus. Vi forventer levering i uge 10. I den 

forbindelse regner vi selvfølgelig med, at mange kolonister vil deltage i løsningen af denne 

opgave, da vi jo alle har ”ansvaret” for halvdelen af vejen ud for vores kolonihave. Nærmere 

følger. 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: Kontoret 6/2-21: Tegning på nybyggeri på Solsikkestien blev 

godkendt, samtidig blev opstilling af campingvogn på grunden også godkendt for et halvt 

år. Tegning på nyt tag på Lavendelstien blev afvist, ny tegning med angivelse af mål skal 

fremlægges. Opskrivning og godkendelse af ansøgning til ventelisten. 

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 439.831,63 kr. Badegruppen:  22.731,10 kr. 

Aktivitetskonto: 33.686,33 kr. Børnekonto: 37.136,32 kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

41.133,21 kr. Byg & Energi: 258.323,09 kr. Total kontosaldo: 832.841,68 kr. Herudover 

kontantbeholdning på 693,50 kr. 

Vandregning er kommet for 2020, den lyder på kr. 146.101,79, i 2019 lød den på kr. 

133.616,39, hvilket er et merforbrug på 689 m3. 

5. Fremgangsmåde til ansøgning om samletank samt lovlig/godkendt vandmåler hertil:   

Septiktank må ikke bruges. Du skal bruge det man kalde en kugletank eller ligene. Tanken 

skal opsamle alt spildevand fra grunden og ikke udlede ”væsken”. 

(Tagrendevand kan udledes i jorden.) 

Bestyrelsen skal bruge en tegning af husets beliggenhed og en tegning af nedgravningsstedet. 

Ligeledes et certifikat på, at tanken kan tåle nedgravning og godkendt til formålet.  

Den skal monteres af en autoriserede VVS og kloakmand. Ligeledes skal der installeres 

vandmåler på tilgangen på vandstanderen på haveloddet. 

Kommunen kan give dispensation til en mindre tank. En sådan ansøgning sendes til kontoret 

i haveforeningen. Erfaring viser at mindste målet er 5,4 m3. Ligeledes skal den tømmes af en 

slamsuger der er tilmeldt - Klar Forsyning Køge. Vær opmærksom på afstanden fra tank og 
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ud til slamsugeren? Planlagt tømning via Stamvejen er ikke en mulighed, på grund af 

trafikken til og fra haven. Da der nok bliver åbnet for vandet d. 24-3-21 for denne sæson, 

skal måleren være monteret inden da. 

Desuden er der en kopi af – Tilladelse til nedgravning af tank –fra Køge Kommune i 

udhængsskabet. Her kan du læse mere om de forskellige krav kommunen stiller. 

 

6. Oprettelse af kundekonto hos VVS-grossist: Vi har brug for hurtig og billig adgang til 

eksempelvis nye vandhaner ved åbning/lukning af vand i haveforeningen. 

7. Møde med kolonist på Rosenstien: Blev udsat til april måned. 

8. Bane Danmark, arbejdet langs banen: Vi har endnu ikke fået oplyst en præcis dato for 

nedlukningen af cykel- og gangstien langs banen, hvor al trafik vil blive ført igennem 

haveforeningen. Så i forbindelse med nybyggerierne på Rosenstien, hvor der vil blive 

leveret byggematerialer mm, kan det i korte perioder, forekomme at kolonisternes ud og 

indkørsel skal foregå via Åkandestien, under tunnelen og ind på foreningens område eller 

omvendt. Pas på med farten, der er gående og cyklister og tjek højden i tunnelen. 

Bestyrelsen vil på det kraftigste anmode nybyggerne om at underrette os hurtigst muligt, 

hvornår de forventer levering af byggematerialer, der kan afstedkomme en hel- eller delvis 

spærring af stamvejen/Glentevej, så vi kan effektuere nødløsningen med ud og indkørsel. 

9. Hybenstien?: Vi afventer yderligere info. 

10. Kontrol af brandforsikringer: Husk at få tjekket, om du har brandforsikring på dit 

kolonihavehus, og at den er betalt. Se foreningens vedtægter. 

11. Åbning for vand: Hvis temperaturen er med os, vil der blive åbnet for vandet fredag den 

26. marts. HUSK at slanger skal være afmonteret ved hovedstanderen, så der ikke kommer 

vandskader. 

12. Standerhejsning, hvornår?: Der er Corona restriktioner, så der er ingen samling, men 

flaget vil blive hejst til sæsonstart. 

13. Vagter på kontoret i april: Så blev det sommertid, og pr. 1. april 2021 er kontorets 

åbningstider således: 

Hver tirsdag (start 6/4-21): 

Optankning/salg af badekort fra kl. 17:30 til kl. 18:00.  
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Almindelig kontortid fra kl. 18:00 til kl. 19:00. 

HUSK MUNDBIND OG AFSTAND.  

Optankning/salg af badekort vil foregå på kontoret, imens øvrige henvendelser til 

bestyrelsen vil foregå i fælleshuset så længe der er restriktioner. 

14. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 7/4-2021 kl. 16:30. 

15. Eventuelt: Der er en kraftig stigning af hærværk på vores skraldestativer, der er nogen 

der finder det morsomt at ødelægge stativerne og flå poserne op. Det er noget svineri og 

skal stoppes straks. 

Referent Anni P 


