
 

Referat af bestyrelsesmødet den 31. marts 2016 

Tilstede: Stine, Evan, Teddy, Farhan og Claus 

 

 

1. Referatet blev godkendt, med tre rettelser. 

 

2. Rollefordelingen skal være klar inden generalforsamlingen. Er det muligt at fordele rollerne 

uden for bestyrelsen, inden generalforsamlingen, vil dette være at foretrække. Ellers fordeles 

rollerne internt i bestyrelsen. Der var på generalforsamlingen en debat, om hvorvidt det var 

lovligt at blive genvalgt til bestyrelsen, uden at være tilstede. Dette er lovligt.  

 

3. Evan laver et skriv vedr. debatten om Vej 1. Dette vil blive publiceret sammen referatet fra 

generalforsamlingen.  

 

4. Der anskaffes en container mere af de nye. Således at der er en container på hver 

containerplads. Stine ringer til HTK 

 

5. Der åbnes for vandet 1. april - ved sæson start. Dette uanfægtet hvornår påsken falder. 

 

6. Dato for det kommende pligtarbejde er 30. april, fra kl. 10 til 14. Der afholdes 

bestyrelsesmøde den 24. april kl. 11, hos Teddy.  

 

7. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig til festudvalget vedr. sommerfesten. Der 

kommer opslag på hjemmesiden. 

 

8. Alsø anmoder om vi vil regulerer havelejen årligt, så Alsø ikke skal eftersendt en års 

regulering. Da bestyrelsen overvejer at betale for renovationen direkte til HKT og ikke til 

Alsø, afventer vi udfaldet af dette inden der tages stilling til Alsøs forslag.  

 

9. Ønsker om at tage græstjansen, for 7.000,-, kan indgives frem til den xx?, til Stine.  

 

TKA Handyman kontaktes af Claus, for igangsættelse af arbejdet med at dræne vej 4. Der 

skal gives minimum to ugers varsel til medlemmerne i de berørte haver, inden arbejdet 

igangsættes.  

 

Da lokalplanen fastlægger have 61?, med dens nuværende form, og da haven har haft denne 

form i en meget lang årrække, samt at det tidligere af samme årsager, er meddelt den 

nuværende lejer at sagen er afsluttet, fastholder bestyrelsen denne beslutning. Ortofotos der 

måtte viser, at haven oprindeligt har haft en anden form, ændrer ikke ved at forskellige 

bestyrelser gennem årene har accepteret den nuværende form. Dette bl.a. gennem 

haveoverdragelser.  

 

Referent Claus  

 

 


