
Referat Bestyrelsesmøde d. 3. April 2020  
Tilstede Jesper, Stine, Evan, Ro  
 
 
1. Arbejdsdag Foråret - Vi har planlagt den første arbejdsdag d. 16. Maj 2020. 
Vi afventer og ser hvorvidt vi bliver nødt til at aflyse arbejdsdagen pga. Covid-19 
pandemi. Såfremt vi aflyser vil arbejdsdagen i stedet blive afholdt d. Lørdag d. 20 Juni 
2020 kl 10-14.  
 
2. Ekstraordinære Generalforsamlinger 2020  
 
Grundet situationen overvejer vi at slå de to ekstraordinære general forsamlinger 
sammen. Såfremt medlemmer har indvendinger mod dette bedes de henvende sig til 
bestyrelsen.  
 
Ekstraordinær General forsamiing om kloakering.  
Der er booket lokale til den 14. Juni 2020 men vi har endnu ikke modtaget en 
bekræftelse fra kommunen, højst sandsynligt pga. Covid-19.  
 
Såfremt de to GF bliver slået sammen vil de resterende forslag således også blive 
behandlet d. 14. Juni 2020. 
 
 
3. Vicevært 2020 
Mikkel (have 61) vil fortsætte som vicevært i 2020, da vi ikke har modtaget andre 
henvendelser.  
Vi mangler stadig afløsere både til græsslåning og reparationer mm. Skriv gerne til 
bestyrelsen. Jens Christian (have nr. 98) vil gerne stå for reparationer mm. I løbet af 
sæsonen.  
Bestyrelsen beder vicevært om at sende maskinen til serviceeftersyn og gøre den 
sæsonklar.  
 
4. Vi drøfter tilstanden på et medlems have.  
Bestyrelsen sender en henstillingsskrivelse med en tidsfrist på 14. dage til at få bragt 
haven i rydelig stand. Der bliver fulgt op på henstillingen derefter.  
 
Vi sender desuden yderligere skrivelser til medlemmer som parkerer ulovligt, samt 
henstiller køretøjer uden nummerplader. 
 



5. Møde med kloakudvalget.  
Vi planlægger et møde med kloakudvalget så hurtigt det kan lade sig gøre ifht. covid-19. 
 
6. Ordensreglerne opdateres og lægges på hjemmesiden  
 
7. Vandposter  
Vi har fundet en entrepenør som kan stå for etableringen af den nye vandpost. Prisen 
bliver omkring 1500 kr plus moms.  
Vandposten ved hesteskoen skal skiftes. Jesper står for reparationen. 
Vi køber et lille lager af vandhaner af en god kvalitet til hvis der skulle opstå yderligere 
behov i løbet af sæsonen. Kontakt bestyrelsen hvis en vandhane er i udu.  
 
9. Den gamle tømmerflåde 
2 medlemmer har uafhængigt spurgt om de må købe tømmerflåden. Bestyrelsen har 
vurderet at den ikke umiddelbart kan anvendes af foreningen til andre formål.  
Andre medlemmer som har interesse i at købe den bedes henvende sig inden 
d.1.5.2020. Derefter vil der blive trukket lod. Prisen vil være 500 kr.  
 
10. Brev til Alsø 
Alsø har solgt Solager C til tredjepart. I den forbindelse har vi behov for at vide hvordan 
vi forholde os til vedligeholdelse af grøften langs med vejen. Hvem ejer nu denne del og 
hvordan forholder den nye ejer sig til vedligholdelse mm.  
*Senere bliver vi dog oplyst om at handelen er gået tilbage således at Alsø således 
stadig er ejer af Solager C fornuværende.  
 
11. Toilethus-udvalg” 
Desuden har et nyligt stiftet “toilethus udvalg” behov for at kende til Alsø’s holdning til 
toilethuse som en løsning ifht. den fremtidige kloakering. Han har tidligere sagt god for 
Camper Cleaner. Der sendes hurtigst muligt derfor også et selvstændigt brev om dette 
til Alsø.  
Det nyligt stiftede toilethus udvalg består af Ro fra have nr. 62 og Thea fra have 66. 
Kontakt Ro hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet.  
 
 
Næste møde holdes i slutningen af april/ start maj. Dato kommer snarest.  


