
 
    

Referat bestyrelsesmøde d. 25 april 2019 
 
 
Fælles Arbejdsdagen 

Jens kontakter kommunen ang. tilladelse til grus som kan lægges tæt ved hesteskoen 
Stine kontakter kommune ang afhentning af grenbunke 
Jens kontakter Jesper ang. KUN indkøb af danskvand da der er massere af Øl/vand i 
containeren.  
 

Affaldssortering i Høje Taastrup 
Vi skal anvende B'erens affaldssortering indtil der sker yderligere. Bestyrelsen er i kontakt med 
med HTK ang. den løsning som kommer til at gælde for os. 
 
 
Grus til stikveje 
Hvad er proceduren for grus til stikvejen? (Forspørgsel fra medlem:) 
Der skal være underskrifter fra alle på vejen når der skal bestilles grus til de enkelte stikveje. 
Dette gøres for at sikre at bestyrelsen kan være sikker på at alle er indforstået med de 
forandringer/forbedringer som foretages på vejen. 
Tilkendegivelsen kan ske via mail, sms eller skriflig underskrift direkte til formanden. Fx på 
bestyrelsen@solagera.dk 
Da det er dyrt at få udgrabbet grus bliver al grus leveret på parkeringspladsen. De enkelte 
medlemmer fra vejen er velkomne til selv at betale for udgrabning. 
 
 
Parkeringspladsen 
Bestyrelsen overvejer hvordan der kan etableres flere parkeringspladser på P-pladsen. I første 
omgang vil vi fjerne det affald som ligger i hjørnet, samt lægge mere grus ud. 
Affaldet vil blive fjernet indenfor 14 dage hvis ikke der er nogen der henvender sig og tager 
ejerskab for det, inden. 
Hvis der er medlemmer som har gode ideer til hvordan man kan etablere afmærkning eller 
andre forslag til en bedre udnyttet P-plads, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. 
 
 
Græsslåmaskinen 
Jens har undersøgt at maskinen kan ændres fra bioklip til bagudkast. 
 



 
Vand 
 
Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer, når der tappes med slange til tank, venligst laver en 
indbetaling på 30 kr. (per 1000 liter vand som tankes.) 
Bestyrelsen har tillid til at medlemmerne selv holder øje med hvor meget der tankes. 
Indbetalingen kan foretages til kasseren på mobilepay 20660212, kontant eller overføre til 
foreningens konto. 
Husk at skrive vand + havenr. 
Hvis man selv henter vand manuelt indgår det i havelejen. Men sættes der slange på koster det 
30 pr. 1000 liter vand. 
 
 
Ny Vicevært 2019 
Bestyrelsen har modtaget 2 ansøgninger til opslaget, og har forholdt sig til begge ansøgninger. 
Bestyrelsen fortsætter arbejdet hurtigst muligt. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er Torsdag d. 6 Juni 2019 kl. 
16.30 i Have nr. 66.  

 
 
 


