
Til stede: Jazmin, Jakob, Hans, Fritze, Børge, Eigil, Max 

  
1)     Formanden 

Generalforsamlingen – invitation, forplejning m.m. 

Generalforsamling d. 23/6 kl 12-16. Vi inviterer til frokost, og hyggeligt infomøde 

omkring kloakering og have 24, og derefter afstemning om begge emner. HUSK at på 

den ekstraordinære generalforsamling, er det simpelt flertal der afgør beslutningen. 

Det er ligegyldigt hvor mange der møder op. Og man kan IKKE stemme med 

fuldmagt 

  
Have 24 

Sina er her kort for at fortælle, at der i flere måneder har boet en rumæner ulovligt i 

have 24. De er ved at pakke sammen, og er egentlig klar til at rejse, men har ingen 

steder at tage hen. Sina har observeret ham andetsteds sammen med nogle meget 

tvivlsomme folk. Tusind tak for indsatsen Sina :-). 

  
-Og så skal vi snakke om ideer med have 24! Det foreslås at vi indtænker at udbyde 

den nedre del af fællespladsen som grund, og altså faktisk omrokere fællespladsen 

så vi frasiger os den nuværende plads, til fordel for have 24. Vi vil gerne have have 

24 i stedet fordi det vil være nemmere at skabe et hyggeligt, sammenhængende 

miljø mellem halvtaget og have 24. Budget for nyt fælleshus med toiletter og 

værksted vil være 2-300.000kr -og det skal der bruges på fornyelse af fælleshuset 

uanset om vi flytter det op på have 24, eller om vi bygger nyt hvor vi har det allerede 

nu. Legepladsen skal selvfølgelig flyttes. 

  
Navne på lejekontrakter 

Hans gjorde det ved sidste åbningstid, at han lavede en ny lejekontrakt med to 

navne. I folderen for hver have sættes den i, så den gamle stadig er bag. 

Det skrives til mail, til dem som gerne vil have to navne på kontrakterne, at det kan 

gøres sådan. 

  
  
Uoverensstemmelse med hvor mange haver Kredsen har registreret hos dem og 

faktisk antal. 

Det er ordnet - det var kun have 16, som stod som ledig. 

  
  

2)     Kasseren 

a.      Indtægter til foreningsfesten 



Der skal regnes på det endnu. Men det var godt nok en god fest, uanset! 

  
b.      Referat af Generalforsamlingen til Bank Glenn 

  
  

3)     Yoga på Sigøjnerpladsen v. Elina have 59 

Foreningen vil gerne give tilskud til yoga en gang om ugen for at imødekomme Teenas 

ansøgning om tilskud til Elinas yogaundervisning der skal være åben for alle. Penge gives som 

en underskudsgaranti. Vi giver 200kr pr gang, og beløbet Elina får opkrævet fra gang til gang 

modregnes. Efterfølgende: beløbet er ændret til 400kr i en forsøgsperiode til næste møde. 

Så støt op om yoga nu :-) 

  
4)     Toiletter på fællespladsen 

Vi forsøger at få nyindkøbte toiletter sat op før skt. hans / generalforsamling. 

  
5)    Skt. Hans 

Hvem bygger bål? Vi foreslår at lige efter generalforsamlingen samles vi om at bygge bål til 

både børn og det store til om aftenen. God ide! Hurra det bliver hyggeligt! :-) 

  
6)     Næste åbningstid/arbejdsdag bliver d. 30/6. 

Klippes på hjørnet nede ved indgangen. 

Hjørnehækkene skal klippes. Det er simpelthen for farligt de er for brede. 

Skilte skal vaskes. 

Der tjekkes på arbejdsdagen om hækkene er for brede. 

Desuden tjekkes at træer der hænger ud over havegangene i mindre end 3m højde er 

klippet. 

  
7)      Hjertestarter 

Der var desværre ikke nok til at hjælpe med at samle ind for at få en gratis hjertestarter, så 

bestyrelsen køber nu en for at imødekomme beslutningen på generalforsamlingen. 

 
 
 


