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Referat fra bestyrelsesmøde  

onsdag den 1. november 2017 
 
STED: I duehuset kl. 19.30 
Til stede: Jesper45, Claus7, Inger12, Mads98, Chresten43, Jørn41 
Afbud fra: Dorte, Jon, Rasmus, Peter65 
 
Dagsorden 
 
Opfølgning på udvalg 
 
Byggesager – Chresten 
Have 26: Vi er positive overfor en ”ikke permanent overdækning” af parkeringsareal, dog 
under forudsætning af godkendelse af naboer i have 23 og 24. Vi vil gerne se en tegning med 
mål og alt eksisterende byggeri på havelodet er angivet. Herpå påtegner naboer deres 
godkendelse. 
 
Folkeregisteradresse 
Mads tjekker om medlemmer i haveforeningen har folkeregisteradresse i haveforeningen. 
 
Referatet fra Generalforsamling 
Vi gennemgik referatet fra generalforsamlingen og det sendes ud til alle og det ligges på 
hjemmesiden. 
 
Advokat spørgeaften 
Opfølgning på ”åben advokat spørgeaften” Vi har lavet en aftale for 3.750,- med Bjarne 
Overmark onsdag den 15/11 kl. 19-21. Vi sender ham spørgsmål senest 8.11, så hvis du har 
spørgsmål til advokaten, så send dem til bestyrelsen, så sender vi dem til advokaten. 
Bestyrelsen vil blandt andet spørge advokaten om hvor vi står 1. april, hvis kolonihave 
handleplanen, og deres ’kontraktstrategi’ ikke er på plads. Bliver vores nuværende kontrakt så 
forlænget.  
 
Skriv dit høringssvar 
Vi inviterer alle haveforeningens medlemmer til 2 skriveaftener med høringssvar til 
kolonihave handleplanen. Første aften er mandag den 6. november kl. 19.30 i fælleshuset og 
mandag den 13 kl. 19.30 i duehuset. Se opslag på Facebook. 
 
Englemarken 
Englemarkgruppen organiserer selv arbejdet med fordeling af opgaverne, så vi kommer i mål 
inden den 1. april. (Lisbeth, Mads, Rasmus, Jesper, Lars, Dan) 
 
Trampolinen 
Haveforeningen betaler for at trampolinen bliver repareret - Rasmus 
 
Parkering af trailere 
Vi ser gerne at der ikke parkeres på parkeringspladserne i vinterperioden, men Parkeres på 
trailerparkeringen, eller på havegangen ved din have.  
Vi opfordrer alle med trailere til at henvende sig til Claus i have 7 og få et gratis klistermærke 
til traileren med dit havenummer på. 
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Kloakering af fælleshuset og duehuset 
Vi får genetableret belægningen ved fælleshuset og duehuset. 
 
Drift og regler for duehuset 
Bestyrelsen vil gerne holde et møde med Duehusgruppen og ParatBarfolk ang. Duehus drift 
og ordensregler. Vi vil gerne have samlet skrevne som uskrevne regler til et sæt. 
 
NB: Husk at sætte bommen på igen, hvis du kører ind i foreningen. 
 
 
     
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 03. december kl. 19.30. 
 
 
 
 
 


