
Referat bestyrelsesmøde 17. November 2019  
 
Tilstede : Evan, Stine, Ro, Mads, Thea, suppleanter: Anni, Jens 
 
1. Halve time - spørgsmål fra medlemmer  
 
Forespørgsel ang. at alsø overvejer at sælge dele af din grund. Bestyrelsen har ikke modtaget 
noget fra Alsø ang. dette, men kan ikke se hvordan det kan have betydning for Foreningens 
tinglyste lejekontrakt, som pt. løber til 2039.  
 
Dagsorden:  
 
HTKs brev om kloak 

Mads skriver til kommunen at vi gerne vil have camper cleaner-modellen med på mødet.  

Møde m. Kommunen holdes d. 11 December 2019 kl 16.00.  

På mødet deltager :  

Mads fra Camper Cleaner-arbejdsgruppen 

Formand for bestyrelsen, Evan 

Kasser for Foreningen, Stine  

Evt. et medlem fra Kloak-udvalget.  

 

Banken: 

Banken har ændret den aftale vi har haft ifht. indbetalinger til foreningen. De vil ikke længere 
udsende girokort samt modtage indbetalinger via PBS. Administrationen vil de ikke stå for mere. 
Der er desuden en række andre services som de heller ikke vil tilbyde længere. Banken tilbyder 
en ny løsning via NETS som ser ud til at kunne blive en helt del dyrere.  

Stine indsamler derfor mailadresser på alle medlemmer. Alle Medlemmer vil derfor modtage en 
email ang. de nye ændringer i forhold til opkrævning af haveleje mm.  

Den 1. Januar 2020 kan man derfor ikke forvente at modtage et girokort eller betale ved PBS, 
men alle medlemmer skal derfor lave en manuel overførsel d. 1 Januar. 2020. Bring venligst 
informationen videre.  



Bestyrelsen drøfter desuden hvilken løsning som foreningen fremadrettet skal gå med.  

Opsatte sedler i Solager : 

Vi har haft en debat om de sedler som et medlem har sat op rundt omkring i Solager. De 
indeholder fejlagtige oplysninger og giver generelt et misvisende billede. Medlemmet 
som har sat sedlerne op vil tage dem ned igen.  

Bestyrelsen henviser til at læse referater af bestyrelsesmøderne som ligger på 
hjemmesiden ca en uge efter mødet, da vi har en intern godkendelses-procedure der 
tager ca. en uge. Ellers opfordrer vi medlemmerne til at kontakte bestyrelsen hvis der er 
spørgsmål til foreningens økonomi mm.  

Opgrabning af grenbunke:  

Stine skriver til HTK. 

 
Næste møde :  
Onsdag d. 18 December 2019 kl 16.00 i Kulturcenteret, Taastrup.  
 


