
Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag 28. maj 2009 
 
Fremmødt: Flemming, Jesper, John, Mariann, Henning, Ane, Christina.  

Afbud fra Jon, Hanne, Alan 

 

Dagsorden 

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Løbende sager og orientering 
Skilte 
Der er lavet skilte til de 2 huse og vores trailerpark. Henning sætter dem op i løbet af 
juni. 
 
Udlejning af fælleshuset 
Trille er ansvarlig for huset og er indstillet på at samle en gruppe af naboer for at 
finpudse reglerne under udlejning af fælleshuset. 
Vi ser også gerne, at der udarbejdes en kalender til tavlen for bookning af huset når 
huset er udlejet. 
 
Stenovnen 
Stenovnen er nu sat ind i kælderen til fælleshuset.  
Er der nogen der vil tage ansvaret for at etablere et kreativt værksted? 
Hvis vi skal have et kreativt værksted i kælderen, skal der etableres en gruppe, der vil 
tage ansvaret for at drive værkstedet. Vi anbefaler interesserede afholder et møde og 
udarbejder en beskrivelse for et kreativt værksted i kælderen.  
Vi vil gerne modtage en beskrivelse af værkstedsprojektet som kan behandles på 
næste bestyrelsesmøde sidst i juni. Kontakt Henning for udsendelse af invitation til 
møde. 
 
Åbninger i hækken ud til Sylbækvej 
John har været rundt og bedt folk om at lukke hullerne i hækken ud mod Sylbækvej 
med hækplanter eller alternativt en låge. Hvis der skal etableres en låge skal 
bestyrelsen spørges. 
Vi ønsker at øge sikkerheden for alle og især for børnene og det er et udtalt ønske fra 
vores nabo vognmand Gertsen. 
 
Forskønnelse af bede ved indgangen 
Der er bevilget 500 kr. til Ditte til forskønnelse af blomsterkrukkerne ved indgangen til 
haveforeningen. 
 
Åben havedag 
Vi vil gerne støtte en åben have dag. Ditte, have 44 vil gerne være med og søger andre 
til at arrangere en sådan dag. Henvend til Ditte 44, hvis du vil være med. Henvendelse 
senest lørdag den 13. juni. Ditte har telefon nummer 61 37 67 09. 
 
Loppemarked 
Ane, have 65 som står for arrangementet søger gode formål som overskudet kan gå til. 
Kontakt Ane med dine forslag. Er der i øvrigt nogen der kender nogle spejdere eller 
medlemmer, der vil aftage de overskydende lopper og få dem væk? 
 
Havesalg 
Have 86 er solgt. Velkommen til Mette og Morten. Til salg p.t. er: have 1, have 31, have 
80, Have 8, have 81. 
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HUSK: Visionsdag er blevet til kommunikationsdag søndag den 14. Juni 
Vi opfordrer så mange som muligt til at komme til kommunikationsdagen. Jon er 
ansvarlig fra bestyrelsen. 
 
Havebladet 
Der udkommer et haveblad omkring midten af juni. Den deles ud til alle haver. Vi takker 
på forhånd vore venlige annoncører for deres bidrag til dækning af udgifterne. 
 
Sikkerhedscheck på legepladsen 
Der laves snarest et sikkerhedscheck på træværket ved arbejdspladsen – John Kent er 
ansvarlig 
 
Arbejdsdage 
Der er blevet ryddet op og plantet træ ved den første p-plads. 
Flemming tager sig af ny ral til vejene. 
 

3.  Nu er det snart havevandring 

HUSK nu at tage hensyn til dine naboer med hensyn til bl.a. frøukrudt og hold din have i 

ordentlig stand.  

Vi ses til velholdte haver den 25. juni kl. 17.00 

4.  Byggesager ved Flemming og Henning 

Have 18 er ikke godkendt 
Vi understreger at der ikke gives dispensationer til at flytte kvadratmeter i haver der har 
over de tilladte 40 kvadratmeter. 

5.  Økonomi – Mariann 

Mariann henstiller til medlemmerne, at skal de have penge refunderet for udgifter skal 
bilagene afleveres til Mariann påført navn, havenummer og kontonummer. Mariann 
ønsker ikke at ligge inde med kontanter. Har man brug for kontanter skal Mariann vide 
det et par dage i forvejen. 
Kom med bilagene hurtigst muligt – tak.  

6.  Forslag og spørgsmål fra medlemmer: 

Ingen spørgsmål 
  

7.   Evt. 
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