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

 

Bestyrelsesmøde den 04/09-2019 

Dagsorden: 

1. Fremmødte. 

2. Siden sidst 

3. Logbog – skrivelser/mail ud og ind. 

4. Økonomi. 

5. Opbevaring af data hos gud.  

6. Møde med advokat. 

7. Vintermand. 

8. Fordelingsnøgle – økonomi - aktiviteten. 

9. Venteliste for nye kolonister. 

10.  Ref. af skrivelse til haveejer Hybenstien. 

11.  Opsigelse af haveejer på Solsikkestien. 

12.  Container (Jimmy). 

13.  Tegninger nybygning (KB) 

14.  Stander nedtagning d. 29-09-2019. 

15.  Havevandring. 

16.  Evt. samt vagter og nyt bestyrelsesmøde. 

1.Fremmødte:  

Kurt S. Tommy P. Anni P, Jimmy R. KB og Peter G.           

2. Siden sidst:  

Aktiviteten har købt ny opvaskemaskine. Loftet over fælleshuset er ryddet, så der er 

klar til efterisolering og ny ventilation til huset. Der er foretaget ekstra opmåling og 

lavet ny tegning til haveejer på Lavendelstien. 

3. Logbog – skrivelser/ mail ud/ind: 

Kontoret 20/8: Haveejer på Hybenstien har fået tilladelse til at opsætte telt i haven 

til indbo, da øverste etage skal lovliggøres. Tilladelse givet frem til 1/11-2019. 

Haveejer på Hybenstien fik udleveret årsregnskab og vedtægter. 

Kontoret 27/8: Haveejer på Tulipanstien oplyste om ny adresse. Passivt medlemskab. 
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Kontoret 2/9: Haveejer på Lavendelstien bad om kontrolopmåling af havelod samt ny 

tegning. (dette er foretaget, se pkt. 2). 

Køge kommune har sendt brev om den verserende byggesag. Alle involverede parter 

er informeret. 

4. Økonomi: 

Daglig driftskonto: 82.425,35kr. Badegruppen: 56.300,00kr. Aktivitetskonto: 

41.259,79kr. Børnekonto: 34.223,32kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

47.841,25kr. Byg & Energi: 292.039,72kr. Total kontosaldo: 554.089,43kr. Herudover 

kontantbeholdning på 2231,00kr. 

5.  Opbevaring af data hos Gud: 

Af sikkerhedsmæssige grunde, er vi blevet enige om, at alt vores korrespondance, 

breve, kontrakter og øvrige dokumenter der gemmes på vores computer, også skal 

gemmes i ”Skyen”. Tommy følger op på sagen og nærmere følger. 

6. Møde med advokat: 

Advokat Peter Giersing kommer 5/9-19 kl. 15:00 hvor vi holder møde angående 

juridisk sprogbrug i vores vedtægter, samt de verserende sager i foreningen. 

7. Vintermand: 

Vi skal have ny vintermand, og er blevet enige om, at Tommy overtager jobbet, som 

helårs pladsmand. 

8. Fordelingsnøgle – økonomi- aktiviteten: 

Aktivitetens betaling af husleje til foreningen, har Anni ønsket bliver udspecificeret, 

således det bliver synliggjort, hvilke reelle udgifter denne husleje indbefatter samt 

hvilke beløb Aktiviteten kan fratrække moms på.  

9. Venteliste for nye kolonister: 

Efter flere forespørgsler, vil vi undersøge med Køge kommune, om oprettelse af 

venteliste, kan give problemer i forhold til persondataloven, og hvilke retningslinjer vi 

skal følge. Nærmere følger. 
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10. Ref. af skrivelse til haveejer Hybenstien: 

Se pkt. 3. 

11. Opsigelse til haveejer på Solsikkestien: 

Ingen tilbagemeldinger fra beboer på Solsikkestien, på vores skrivelser. Dette drøftes 

med Advokat Peter Giersing 5/9-19 kl. 15:00. 

12. Container (Jimmy): 

Tilbuddet Jimmy havde fået på ventilation, som blev fremlagt på sidste 

bestyrelsesmøde, viste sig at være uden moms, så derfor dropper vi det, det bliver 

for dyrt. Jimmy finder priser på dele der skal bruges, og fremlægger på næste møde. 

Så har vi på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at vi køber den container Jimmy 

har stående. Den kan vi i første omgang bruge til opbevaring af indbo, når vi 

begynder på opførsel af ny servicebygning.  

13. Tegninger nybygning (KB): 

Tegninger over nybygning blev fremvist. Nærmere herom senere. 

14. Stander nedtagning d. 29-09-2019: 

Søndag den 29. september kl. 12:00 tager vi flaget ned for denne sæson. Foreningen 

byder på en øl/vand og Aktiviteten byder på en pølse til de fremmødte. Husk den 

efterfølgende græskarvejning. 

15. Havevandring: 

Bestyrelsen havde 2. havevandring den 19. august, der blev desværre sendt lidt breve 

ud. Vi vil senere i september måned gå den sidste og opfølgende havevandring. 

16. Eventuelt samt vagter og næste bestyrelsesmøde: 

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage husdyr med i baderummene. 

Tirsdag 10/9: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 17/9: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 

Tirsdag 24/9: 17:30-18:00 salg af badekort samt optankning. 18:00-19:00 kontortid. 
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Pr. 1. oktober 2019 er der kontortid 1. lørdag i hver måned. 

 

Lørdag 5/10: 10:00-11:00 kontortid samt salg og optankning af badekort.  

 

Pr. 1. oktober 2019 er der salg og optankning af badekort hver torsdag 17:00-17:30. 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 9/10-2019 kl. 16:30. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  

 

Referent: Anni 


