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Bestyrelsesmøde den 01/09-2021. 

 

1. Fremmødte:  Kurt S. Tommy P. Anni P, og Peter G.       Afbud fra Jimmy 

 

2. Siden sidst:  Ingen generalforsamling 28/8-21. Ny indkaldt til 16/10-21.  

Bestyrelsen har modtaget flere spørgsmål fra ETK Lasse Yssing: 

• Har foreningen overvågning? 

• Hvorfor er der overvågning? 

• Er det godkendt af politiet? 

Vi har svaret og fortalt at overvågningen er tilmeldt de rette instanser hos politiet. 

• Har bestyrelsen godkendt plankeværk mellem 2 havelodder? 

Ja det har vi, da plankeværket ikke er placeret i skel, men opsat, fordi naboen uden 

forudgående aftale, har lavet en grov nedklipning af hækken, til en for naboen kritisabel lav 

højde. 

• Har bestyrelsen noget kendskab til, at der er hække på over 2 meter mellem 

havelodderne? 

Det har vi ikke kendskab til. 

Så har bestyrelsen undersøgt mulighederne for intern bytning af haver, med juristerne i 

Kolonihaveforbundet. Dette er tilladt. For mere info, spørg på kontoret. 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: Kontoret 10/8-21: Tegning på nyt hus samt forespørgsel om 

spildevandstank på Åkandestien til godkendelse. Tegning på hus kan godkendes, men 

ansøgning om spildevandstank mangler. Flytning af indkørsel på Astersstien blev godkendt. 

Salg af hus på Åkandestien, velkommen til de nye kolonister. Tegning på Hybenstien kan 

godkendes, men ny overskuelig tegning skal afleveres på kontoret.  

Kontoret 17/8-21: Ny lejekontrakt med påførsel af lejer 2. 

Kontoret 24/8-21: Tulipanstien sættes til salg. P-pladsen på Åkandestien mod banen, er 

meget hullet. I forbindelse med forespørgsel fra beboer på Åkandestien vil bestyrelsen 

undersøge om vi kan skaffe græsarmerings måtter, så vil beboerne selv udbedre problemet.  
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Kontoret 31/8-2021: Ny lejekontrakt på Tulipanstien, velkommen til nye kolonister.  

Adresseændring på Hybenstien. 

Endnu en skriftlig klage modtaget over bil der spærrer Hybenstien. Den er sendt videre til 

foreningens advokat. 

Tilbud på vandmåler er modtaget. 

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 494.689,91 kr. Badegruppen:  56.535,41 kr. 

Aktivitetskonto: 47.114,32 kr. Børnekonto: 34.967,66 kr. Nyetablering & Vedligeholdelse: 

40.954,71 kr. Byg & Energi: 251.227,12 kr. Total kontosaldo: 925.489,13 kr. Herudover 

kontantbeholdning på 419,50 kr. 

5. Advokat (intern sag):  Ophævelse af lejemål, da kolonist er fraflyttet Køge Kommune. 

6. Afslutning af året ved flagstangen:  Standernedtagning ved flagstangen søndag den 3. 

oktober 2021 kl. 12:00, hvor Foreningen er vært til en øl eller vand, og Aktiviteten er 

efterfølgende vært til 1 pølse med brød. Sæsonen 2021 er hermed slut. 

7. Venteliste: Generel orientering om ventelisten. Vores forening er meget populær, der er 

mange der vil på ventelisten. Tidligere nævnte havebyt blev også diskuteret. 

8. Vagter på kontoret: Blev fordelt. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 13/10-21 kl. 16:30. 

9. Eventuelt: Intet. 

Husk!  

Pr. 1. oktober 2021 og frem til 31/3-2022, er der følgende åbningstider på kontoret: 

Kontoret er åben den 1. lørdag i hver måned fra kl. 10:00 til kl. 11:00. 

Optankning/salg af badekort hver torsdag fra kl. 17:00 til kl. 17:30.  

 

Referent Anni P. 


