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Referat bestyrelsesmøde – 31. 8. 2020 – 
 

Tilstede: Fritze, Teena, Pernille, Elina og Christine 

Kursiv nyt på dette møde 

Næste møde: Aftales efter generalforsamling 

1. Nyt fra formanden 

 Præmiehaver, der var besøg fra konsulent den 5/8. resultatet er som følger. Der er ingen 

præmie fest i år, men der er forslag om at vindere går ud og spiser sammen på foreningen 

regning. Sidste år var det 4.000kr. Er det noget vi skal fortsætte med?Det er mange penge 

for få haver. Det bliver ikke i år. Det skal op på generalforsamlingen under budgettet. Vi 

holder en fælles tur de have med besøg i vinder haverne man foreslå at holde en fælles 

”præmiefejring” - hvor vi slutter af på pladsen til lidt godt til gangen.  Dato fastlægges når vi 

har vinderne oplyst 

  

 Vi skal have undersøgt om det er en fordel at blive moms registeret – vi anvender Eigils 

tilbud fra Deloite Christine tager kontakt. Dette har været nedprioriteret – sættes i gang 

inden 1/8-20. Vi udsætter til efter generalforsamlingen, da det koster penge. 

 

 

2. Havefinanser 

 Mobilepay: Det koster 999 kr. i oprettelse og 50 kr. i måneden. Vi venter med at sætte det i 

værk til efter generalforsamlingen.  

 Registrering af vand forbrug er afsluttet. 

 

3. Arbejdsopgaver 

 En tekst på hjemmesiden om, hvordan man sælger sit hus– inden man skal bruge inden 

man får vurderet sit hus. Have den procedure med. 

 Alle medlemmer af vurderingsrådet skal på vurderingskursus i år. Der er lukket for kursus 

lige nu grundet Corona 

 Efter generalforsamlingen laves ny folder og printes for medlemmer i forbindelse med salg, 

et stk i fælleshuset i laminering?. Kortet skal også opdateres med have 16 C og 

fællesområde samt betegnelser. Hjertestater angives også. Se digitale offentlige kort 

 

4. Planlægning af arbejdsdage 

 Dato for efterårsarbejdsdag – 5.9.20 

Fritze køber ind til mad/drikke- Teena køber ind til arbejdsopgaver -Teena skriver opgaver op og 

dirigerer -Lone står for maden. Sina køber lidt ind. Ulla vil gerne stå for kage og kan koordinere 

med Fritze. 

Arbejdsopgaver 

 Ophængsskab, Fritze havde et ønske med dem? Vi nåede ikke projektet, det udsættes til 

næste gang. Skabet ved parkeringspladsen skal fixes og flyttes nærmere ved 

parkeringspladsen. 
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 Reetablerer afskærmning ved sti til Sigøjner plads, så der ikke parkeres for stien 

 Buske der er i børnehave på Sigøjnerpladsen flyttes ud mellem sten 

 Affald bag fælleshus skal køres bort 

 Mini trailer fixes, Børge 36, har en god idé 

 Udskiftning af batterier i lamperne 

 Næsehjul fixes på trailer  

 Rep på fælleshus 

 Rengøring af ny bænk fra have 24 

 Male toiletter inde og ude  

 stiller klar til generalforsamling (efter frokost opgave) 

 Klippe træet ved bustoppestedet 

 

5. Kloakering 

 Tidsplanen skrider, alt er videresendt til alle medlemmer 

 

6. Evt. 

 Skilte: Vi skal have tydelige skilte. Sigøjnerplads, Privat parkering, Skraldespande, 

Genbrugsaffald, Kompost, Grenplads Christine spørger Karen og Iben. Karen har sagt halv ja 

til opgaven.  

 Facebook: en bestyrelsesprofil, oprydning i medlemmer, forslag til retningslinjer have 129. 

punktet afventer til næste møde. Vi afventer svar fra have 129 om hvordan opretholdelsen 

af den gode opførsels.  

 Indgangen: Den nye sti som kommunen har lavet giver øget cykelister. Skal vi sætte to 

bomme op. Evt. Bede kommunen om det? Punktet afventer næste møde. Vi har spurgt 

kommunen, der er ikke kommet svar endnu. 

 Standerstrygning 25.10.20. kl. 14. Skal på hjemmesiden 

 Rundsende: vi rundsender ikke medmindre det er et udvalg.  

 en hæk, som gør at ambulancen næsten ikke kan komme forbi,  

 


