
Bestyrelsesmøde D. 09-10-2019 

Dagsorden. 

 

1. Fremmødte. Alle – Afbud fra KB 

2. Siden sidst: Standernedtagningen blev afviklet under rimelige 

vejrforhold og var godt besøgt. Tak for en god og hyggelig dag. Nu 

kan vi se frem til standerhejsningen i den nye sæson. Vær rar og 

huske på, at containeren til husholdningsaffald ikke er tilgængelig 

om søndagen efter sæsonens afslutning. Se opslag i udhængsskabet. 

Der er nogle der sætter poserne ved siden af containeren, hvilket 

ikke er i orden. Det tiltrækker rotter mm. og er i øvrigt ikke noget 

kønt syn. 

3. Logbog – mail og postgang: Der er bestilt 5 havevurderinger. En 

venteliste omkring køb af have, har set dagens lys, da der er flere 

der ønsker en have i vores haveforening end der ønsker at afhænde 

en have.                                                                                                      

Der har været en tvist omkring parkering på haveloddet på en af 

”stierne”. Bestyrelsen har talt med begge parter og freden har 

sænket sig over vores dejlige haveforening igen.                       

Desværre har vi 2 kolonister, der ikke ønsker at reagerer på de 

påtaler der er fremsendt. Foreningens advokat har overtaget sagen 

med henblik på opsigelse af lejemålet af det ene havelod.              

Bestyrelse har løbende kontakt med den tilsynsførende for 

”Hellesen”. Nu drejer det sig om beskæring / fældning af det grønne 

bælte mellem Hybenstien og Hellesens område. Jævnfør 

tilsynsførende er flere af træerne meget skæve og hælder i alle 

retninger, hvilket ikke er betrykkende for de berørte parter på 



hybenstien. Disse vil modtage en skrivelse fra bestyrelsen i 

postkassen i kolonihaven i weekenden uge 41                                            

4. Økonomi: Vores nye kasserer har- om man kan sige – lagt flot fra 

land. Regnskabet er blevet mere transparent. Enkelte små 

justeringer og tilpasninger er udført. Der mangler kun 17 

indbetalinger. Dette kan skyldes den ”tunge” postgang, så derfor 

har Anni bedt om at få fremskyndet tidspunktet for udsendelse af 

opkrævninger, så alle skal og kan betale til tiden fremadrettet. Godt 

gået Anni 

• Daglig drift  459.545 

• Bad/vask/vintervand  60.700 

• Aktiviteten   47.500 

• Børnekonto   34.223 

• Nyetablering./vedligehold  47.366 

• Byg og energi   292.039 

• Kontantbeholdning    321   

5. Vores vedtægter: Ordlyden i vores vedtægter er juridisk kejtet og 

bør/skal ændres fremadrettet. Bestyrelsen arbejder videre på 

sagen, så det kan fremlægges på den kommende generalforsamling 

6. Isolering og udluftning af loft fælleshus: Der efterisoleres med 150 

mm isolering og en ny gangbro etableres. Forskellige løsninger 

drøftes pt. Afventer  

7. Internt behandlet jævnfør persondatalovgivningen 

8. Evt: Intet relevant 

9. Vagter: Lørdag d. 2-11-19 

Næste møde onsdag d. 6-11-19 


