
Bestyrelsesmøde 26. juni 2019 
 
 
Tilstede: 
Bestyrelsesmedlemmer Evan, Stine, Ro, Thea, Mads 
Suppleanter: Jens 
 
 
Nyt fra medlemmerne: 

● Jesper informerer om, han er i gang med hjemmesiden. Han har endnu ikke en tidsplan, 
men arbejder løbende videre på det. 
  

● Jesper gør opmærksom på, at græsset i midterrabatten (midt på vejen) i Hesteskoen er 
meget højt. Bestyrelsen videregiver information til viceværten om, at han gerne må tage 
den del med, når han slår græs fremover. 

 
 
Sommerfest: 
Vi har været nødt til at ændre datoen for sommerfesten til fra 10. august til 24. august. Det bliver 
således en sensommerfest :-) 
 
Tilmeldingsfrist: 10. august 
 
Stine kontakter Solager B ang. om vi kan leje deres telt. 
 
Bestyrelsen beslutter at haveejere i Solager C kan komme med til sommerfesten for 100 kr. 
Børn under 12 år, gratis. 
 
Thea, Ro og flere andre har bålfade. 
 
Ro står for Open Stage til sommerfesten. Muligvis bruger vi tømmerflåden til scene. 
 
Jens kan sørge for en stor grill. 
 
Bestyrelsen står for tilbehør til maden: flutes og salater fra SMAG. 
Medlemmer sørger selv for drikkevarer og mad til grillen. 
 
  



Evan og Stine køber ind. 
Indkøbsliste, indtil videre: 

● grillkul 
● briketter 
● fakler 
● slikposer 

 

Ideer til aktiviter: 

● skattejagt 
● ansigtsmaling med børn 
● historiefortælling 
● yoga  
● lave snobrødsdej 

 

Ro sætter seddel i skabet med opfordring til medlemmer om at melde sig på aktiviterer og 
komme med forslag til flere. 

Aflønning af vicevært 
Viceværten og kasseren har i fællesskab aftalt procedure for aflønning af vicevært. Bestyrelsen 
finder løsningen god. 

 

 

Bagstien bliver tjekket for fremkommelighed ved næste havevandring. 

 

 

Omfanget af grenbunken ønskes reduceret.  

Bestyrelsen kigger på løsninger. 

 

 
Kommende møder 

● Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver fredag d. 2/8 kl. 16:30 hos Thea, have 66. 
● Bestyrelsen holder sommerfestmøde onsdag d. 14/8 kl 17:00 hos Thea, have 66. 

 



 
Kommende arbejdsdag 
Der bliver ikke fællesarbejdsdag til efteråret. 
Bestyrelsen tjekker bagstien ved næste havevandring. Den skal evt. beskæres til forårets 
arbejdsdag. Bestyrelsen overvejer om der kan laves en form for indramning af kompostbunken 
ved Hesteskoen, f.eks. af træstammer. 
 
 
Vicevært 
Der er fundet en afløser til viceværtens ferieperiode. 
 
 
Øvrigt 
Evan tilknytter bestyrelses-suppleanternes mailadresser til bestyrelsen@solagera.dk 
Stine undersøger hvad foreningens forsikringer dækker over. 


