
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.4-11-20. 

1. Fremmødt: Alle 

2. Siden sidst: Vores udsendte skrivelse vedrørende afholdelse af 

generalforsamling har givet anledning til lidt ”støj på linjen”. Der er 

holdninger og meninger om hvordan vi kan afholde den generalforsamling 

der skulle afvikles i maj 2020. Det er da rart at der kommer forslag, men det 

ville være rigtigt dejligt, at disse blev sendt til bestyrelsen på 

Denpermanente@godmail.dk.  Kun skrivelser der lander på denne adresse 

bliver behandlet.  Undtagelsesvis vil bestyrelsen svarer på 

problemstillingerne. 

 Der har været forslag om fuldmagt, dette strider desværre mod vores 

vedtægter som de ser ud nu. 

De 2 indkommende forslag er til orientering og intet andet. Som det fremgår af 

ovennævnte skrivelse kommer det med under – indkommende forslag – ved den 

næste ordinære generalforsamling 2021. Eventuelle indsigelser tilsendt 

ovennævnte foreningsmail, vil ligeledes tilflyde generalforsamlingen år 2020 

afholdes maj 2021 

I forhold til vigtigheden omkring afvikling af generalforsamlingen år 2019 med 

afholdes i maj 2020, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen i 

samråd med, Styrelsen for patientsikkerhed og politiet. Med hensyn til 

advokatomkostninger, har den kolonist vi har en tvist med selv bedt om skriftlig 

henvendelse til vedkommendes advokat, hvilket vi forsøger at efterleve. 

Slutteligt skal vi huske på, at en sag/tvist altid har mindst 2 sider, når man søger 

en løsningsmodel. Bestyrelsen har haft møder med omtalte have lejer uden de 

store resultater, da kommunikationen på møderne gerne skulle være en dialog 

og ikke monolog, som har været resultatet af de afholdte møder. Fremsatte 

påstande om - bestyrelsens manglende evner – i de sociale medier har nået en 

sådan grad af injurier som bestyrelsen ikke finder rimelig. Da bestyrelsen er 

sammensat af almindelige have lejere - valgt på generalforsamlingen – er vi ikke 

klædt på til at navigerer i den juridiske verden. Det er- når alt kommer til alt -

”kun” en kolonihaveforening. Historikken i haveforeningen skal langt tilbage i 

about:blank


tiden for at finde et tilfælde, hvor tvister af en sådan grad fremtræder, hvis det 

findes? Konstruktiv kritik af bestyrelsen modtages meget gerne, når det til stiles 

foreningens mail og ikke kun på de sociale medier, herunder foreningens 

hjemmeside. 

  

HUSK MUNDBIND I KONTORTIDEN, JÆVNFØR STATENS RETNINGSLINJER 

3. Økonomi:  Al haveleje er betalt. Aktiviteten fritages for husleje til 

foreningen resten af året på grund af manglende omsætning i fælleshuset. 

Bestyrelsen iværksætter en undersøgelse vedr. vores vandafregning af vores 

”have vand”. Daglig drift konto: Kr.666.007,66 – Badegruppen Kr.80.721,74 – 

Aktivitetskonto: Kr.32.036,83 – Børnekonto: KR.38.983,32 – Nyetablering 

/Vedligehold Kr.37.190,16 – Byg og energi: Kr.197,063,65 

4. Logbog/mail:  Intet relevant. 

5. Status kontorbygning mm:  Vi forventer at flytte ind omkring 1. 

december. Vi mangler tilslutning af el og netværk. På handicaptoilettet 

mangler opsætning/tilslutning af toilet m. tilbehør. Lageret hvor aktiviteten 

holder til, er taget i brug. 

6. Breve til sløse hoveder: Vi har desværre nogle få kolonister, der ikke helt 

forstår de skrivelser/ mundtlige anmodninger, de har modtaget tidligere. Der 

sendes rekommanderet post ud til vedkommende. Efterleves vores skrivelser 

ikke, overgives sagerne – for nogle -til advokat med ophævelse af lejemål. 

Ligeledes kan bestyrelsen – for lejers regning – hyre mandskab til klipning af 

hæk ud til vej og sti. Biler uden nummerplader på haveforeningens jord, 

bliver anmeldt til politi og ETK. 

7. Hellesen: ”Vores nabo”  Træerne er nu fældet og der er sået græs på 

Hellesens grund. Der har været lidt vandproblemer ved kraftige skybrud med 

vand ind til vores område. Tilsynsførende fra Hellesen vil grave en rende, 

således vandet ledes væk under normale forhold. 

8. TV – Computer:  Vi er gået over til Tel-more som udbyder. Derfor 

får vi et nyt telefonnummer fra den 28 november 2020. Nummeret er 

29895665. Vi skal ligeledes finde en ny TV Pakke til huset via et 

aktivitetsmøde når vi igen kan samles. Den gamle tv pakke er opsagt 



9. Vagter: Er besat 

10. Eventuelt: Intet relevant 

 

Kopi sendes til foreningens advokat. 

 

 


