
1. Planlægning af fællesarbejde 

> 2. Resultatet af havevandringen, herunder hækkene mellem haverne 

> 3. Bjørneklo i have 144. Er det gratis for have 144, at vi andre ordner deres have 

> 4. Storskraldssituationen 

> 5. Kort info fra Jeanet. 

> 6. Evt. 

> 

> 1. Nedskære container stativerne + ny plantning 

> Frigøre beplantningen ved søen for græs/ukrudt 

> Bygning af tømmerflåde 

> Rydning af bagstien 

> Nyt infoskab, Farhan 

> Vejen lappes, stabilgrus eller 0,16 grus, belægning bestilles, Jens 

> Bekæmpelse af bjørneklo i have 144, Jeanet 

> 

> 2. Der følges op på de ikke endnu ikke udførte påbud, ved en ny have gennemgang søndag den 

11. september, kl 10. Der opfordres til at naboer enes om pasning af hækkene mellem haverne. 

Dette i forhold til højde og til træer og buske i hækkene. Hvis dette ikke lykkes, må der tages 

kontakt til bestyrelsen. 

> 3. Der har ikke tidligt nok været varslet betaling for arbejdet i haven. Fra næste år varsles det have 

144, at en fortsat bekæmpelse fra foreningens side vil blive faktureret. Opmærksomheden henledes 

på at det er de enkelte havelejeres ansvar at haverne holdes i henhold til foreningens vedtægter 

(ordensregler?) 

> 4. Etablering af en eventuel skraldesorteringsordning drøftes på den kommende 

generalforsamling. 

> 5. Jeanet ønsker i samarbejde med Alsø, at undersøge mulighederne for en hestefold, på området 

bag "bagstien". 

> 6. Skal foreningen have et telt i en eller anden form? Foreslag forberedes til den kommende 

generalforsamlingen. Tovholder Maria, (Jens), Joahua. 

> 

> Fra sidste referat, den 7. juni 

> 

> Interesserede søges til nedenstående grupper. 

> Legeplads: Evan 

> Bålsted: Chrell 

> Shelter: Joshua 

> Badebroen erstattes af tømmerflåden. 

> Sandstrand? 

> Opmærksomheden henledes på at flere at disse tiltag formodentlig kræver godkendelse af HTK 

og eller dispensation for fredningen. 

> 

> Bestyrelsen efterlyser ligeledes de medlemmer der, ved den ekstraordinære generalforsamling, 

gav tilsagn om at deltage i gruppen "Ris/ros + åbenhed" Evan er stadig behjælpelig med det 

lovformelige. 

> 

> Uden for referatet  -- Huskeliste til fællesarbejdet. 

> 

> Vi inddriver mailadresse, på arbejdsdagen 



> Frokost kl 13 

> Claus køber øl og vand 

> Maria undersøger muligheden for hjemmelavet mad, inden onsdag kl. 9, hvorefter Stine bestiller 

smørrebrød. Der skal i begge tilfælde tages højde for at ca. halvdelen af medlemmerne er vegetarer. 

> Evan producere arbejdsopgave skilt 

> Stine sørger for afkrydsningsliste 

> Bestilling af af stabilgrus/0,16 grus - Jens? Joshua? 

> 

> Claus 

 

 


