
Referat for bestyrelsesmødet den 20. august 2015 
 

 
1. Godkendelse af sidste referat 

 
2. Problematik vedr. Have 61. Skal grundens størrelse reduceres? 

 
3. Klipning af hække 

 
4. Indkaldelse af suppleanter til bestyrelsesmøder 

 
5. Støjgener - Have 131 

 
6. Nye nøgler til bommen 

 
7. Evt. 

 
Ad. 1 Referatet godkendt 
 
Ad. 2 Det har ikke været muligt at finde dokumentation, der understøttet en 

reduktion af havens størrelse. Telefonopkald og mails til Bent Alsø har 
heller ikke givet noget resultat. Dennis har ”købt” haven med dens 
nuværende størrelse, ejeren før Dennis har ligeledes ”købt” haven med 
den nuværende størrelse. Bestyrelsen hører Finn, hvorfor han mener 
at haven skal reduceres. Kommer der ikke yderligt frem, betragter 
sagen hermed for afsluttet.  

 
Ad. 3 Jens (havemanden) klager over at folk ikke klippere deres hække, så 

han kan komme til at klippe græsset. Hækkene skal være klippet inde 
1. august. Der bliver foretaget en havevandring, og manglerne vil blive 
påpeget overfor de ”skyldige”. Indtil da bliver græsset ikke slået, hvor 
hækkene generer.  

 
Ad. 4 Suppleanterne, Ditte og Ro, skal indkaldes til bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen beklager at dette ikke er sket. 
 

Ad. 5 Have 131 har to søndage, den 19. april og den 9. august, slået græs 
efter kl. 12, trods henstilling om ikke at gøre dette med henvisning til 
foreningens ordensregler. Ved næste overtrædelse af ordensreglerne, 
tildeles have 131 en skriftlig advarsel.  

 
Ad. 6 Der vil blive udleveret nøgler til den nye bomlås efter følgende plan: 
 22. august – Stine går rundt til samtlige haver 
 29. august – Udlevering fra have 100, mellem 12 og 14 
 5. september – Udlevering fra bordene ved søen mellem 14 og 16 

Bestyrelse Stine, Claus, Joshua og Robert 

Fraværende Evan 

Referent Claus 



 12. september - Udlevering fra have 127, mellem 14 og 16 
 

Ad. 7 Renovationsselskabet har udskiftet vores affaldscontainere da disse 
var slidt op. Da de nye containere er større og dermed dyrere, er der i 
første omgang opsat et mindre antal. Dette indtil generalforsamlingen 
kan tage stilling til økonomien.  
 
Der er bjørneklog i have 144. Stine har skrevet til lejeren og bedt ham 
fjerne disse. Sker dette ikke inden tidsfristen, fjernes disse for lejers 
regning.   
 
Næste bestyrelses 7. september. Ditte og Ro indkaldes. 
 

 
 


