
Bestyrelsesmøde 10. august 2017 
 
        1.      Parkeringspladsen 
        2.      Infoskab 
        3.      Arbejdsopgaver til fællesarbejde 
        4.      Suppleanternes rolle 
        5.      Hæk 
        6.      Havevandring 
        7.      Evt 
 
Tilstede: Evan, Stine, Jeanet, Claus og Birthe 
Afbud: Mikkel 
 
 
Ad. 1. Gruset på parkeringspladsen har i en periode optaget en del plads. Det 
besluttes at den til fællesarbejdet bruges på vejene. Det har tidligere været på 
tale at Paw (have 104), skulle bruge gruset på hans vej. Dette er aftalt med alle 
på vejen. Bestyrelsen bestiller grus til vejen, når der kommer en besked fra Paw. 
 
Ad. 2. Infoskabet deles i to områder, bestyrelsens og medlemmernes. Dette for at 
der skal være plads til officiel info. Der opsættes retningslinjer for brugen af 
skabet. Evan har opgaven. 
 
Ad 3. Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde, den 10. september kl. 10 i 
have 93. 
 
Ad 4. Der har i en periode været en del snak om suppleanternes rolle i bestyrelsen. 
Hvad de måtte deltage i og hvad de ikke måtte deltage i. Suppleanterne har samme 
rolle som bestyrelsesmedlemmerne. Eneste forskel er at suppleanterne ikke har 
stemmeret og mødepligt. 
 
Ad 5. 35 af haverne i Solager A, har ikke klippet deres hæk inden den 1. august, 
som der er beskrevet i vores ordensregler. Der er opsat i Infoskabet og på vores 
hjemmeside, en skrivelse om hække problematikken. Næste havevandring er den 20. 
august, hvorefter der vil blive sendt personlige breve ud, med påbud om at klippe 
hækkene. 
 
Ad 6. Der er fuldt op med påmindelserne, fra bestyrelsen, vedr. haver der ikke har 
været i orden, i forhold til ordensreglerne, ved sidste havevandring. 
 
Ad Evt. 
Et medlem, har afbrændt dele af sit gamle kolonihavehus, i sin have. Dette er sket 
over flere omgang, selvom det flere gange bleve påtalt, både af medlemmer af 
foreningen og et medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsen finder dette stærkt kritisabelt og overdrager sagen til Høje Taastrup 
kommune, der har ansvaret for affaldshåndtering, forurening og sikring af 
grundvandet. 
 
Flere haver har igen oplevet at deres afgrøder er blevet stjålet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 10. september kl. 10 i have 93. 
 
Næste havevandring er den 20. august. 
 


