
Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2020 kl. 17.00-18.30 
 

Deltagere: Christine, Teena, Fritze, Elina og Pernille 

1) Byggesyn og havesalg 

Ved byggesyn og havesalg skal det meldes til formanden, som giver informationen videre til 

kredsen.  

 

2) Havefinanser 

Vi undersøger, om vi kan ansætte en bogholder inden for budgettet under administration. 

Derudover er der behov for økonomistyring ifm. kloakeringen. Vi afventer stadig adgang til både 

Eboks og bank, hvilket er kritisk. 

 

3) Generalforsamling 

Jf. vedtægterne kan der ikke sendes nye forslag til den ordinære generalforsamling. Der vil i så fald 

skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Vi kan ikke forsvare at samle +200 mennesker 

og vi bliver derfor nødt til at holde generalforsamlingen over Zoom/Assembly igen. Vi undlader 

muligheden for at stemme på Zoom, da det kan skabe forvirring ift. den rigtige afstemning. Det skal 

også være muligt at brevstemme, hvis man ikke har computer/telefon eller er forhindret i at 

deltage. Vi spørger Lars, om han vil være dirigent igen og om generalforsamlingen kan afholdes i 

uge 25. 

 

4) Kalender: 

Der skal lejes en flismaskine til havedag. 

Foreløbig liste til arbejdsdag:  

- toilet 

- ophængsskabe 

- hækklipning 

- vindpap til mosteriet 

- Sigøjnerpladsen 

- Have 24: Huset skal i første omgang blive stående, men haven trænger til en kærlig hånd 

 

5) Salgsomkostninger ved havesalg 

Det har tidligere kostet 200 kr. i salgsomkostninger ved havesalg. Det er tilladt jf. Haveforbundet, 

men vi vil undersøge, om vi fortsat skal gøre det, og om det i så fald vil betyde en justering af 

budget. 

 

6) Kommunikation 

Vi ønsker, at det skal være vores mail, som er vores hovedkanal. Den har alle 

bestyrelsesmedlemmerne adgang til og vi sikrer en gennemsigtig kommunikation. Vi kan ikke 

besvare forespørgsler til bestyrelsen over SMS, messenger eller gennem havelågen. 

Der har været usikkerhed om, det er bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmer som privatpersoner, 

der har skrevet opslag på Facebook. Derfor er er oprettet en Facebook-profil til bestyrelsen. Denne 

skal udelukkende bruges som en ekstra service til at sende ”nice to know” ud fx påmindelser om 

arbejdsdage, loppemarked mv. Al information skal dog også være sendt ud på mail 1 gang.   

 



7) Bestyrelsens opgaver 

Vores opgave er at lede foreningen og udfører de beslutninger, der er vedtaget på 

generalforsamlingen (§11,1). Renovationsmedarbejdere og parkeringsvagter er ikke opgaver som 

er vedtaget.  

 

8) Næste møde: 

2. juni kl. 16.30-18.00 

 


