
Parcelforeningen Solager afdeling A 

Bestyrelsesmøde søndag den 28/6 2020. 

Referat. /Stine 

Deltagere: Jesper, Evan, Thea og Stine.  

Parcelforeningen Solager afdeling A 

 

1, Vand  afd. C 

2, Nyt fra bestyrelsesmedlem 

3, Opfølgning på havevandring 

4,  Drøftelse vedr. specifikke haver  

5, Fuldmagter og status 

6, Sommerfest 

7, Efterårs fællesarbejde 

8, Ekstraordinær GF 

9 Næste møde 

10 evt. 

 

Inden mødestart var Jens have 136 mødt op. 

Jens spurgte ind til grenbunken ved søen. Der har tidligere være talt om, at det kunne 

overvejes, at denne blev placeret et andet sted. Jens gav udtryk for et ønske om at 

bestyrelsen genoptager overvejelser omkring dette forhold 

 

Jens ønskede videre en skærpet opmærksomhed omkring biler, som er parkeret i haver 

uden nummerplader. 

 

Jens spurgte ind til de nyetablerede vandposter ved p-pladsen ved søen. Som vedtaget på 

GF 2020 har vi i foreningen rykket en vandpost, således at denne nu er placeret ved 



skraldestativet ved søen. Vandposten er etableret med dobbethane. Intentionen med 

dobbelthane har fra bestyrelsen side været, at gøre det mere fleksibelt såfremt flere skal 

tappe vand på samme tid.  

Enkeltmedlemmer har i lighed med flere stikveje i firkanten selv etableret yderligere en 

vandpost ved p-pladsen ved søen. Denne etablering har medlemmerne selv bekostet. 

Jens gjorde opmærksom på, at der nu ofte fast er monteret vandslanger til disse. 

Bestyrelsen meddelte at være opmærksomme på denne problematik.  

   

 

Ad 1  

Et medlem fra afd. C var mødt op og derudover har bestyrelsen været i dialog med flere af 

de andre. Jesper gjorde opmærksom på, at afd. C skal følge de samme regler som os 

andre når de benytter sig af vores vandposter. Det vil altså sige, at der ikke skal tappes 

med slange hele døgnet, og at der skal betales for påfyldning af tanke.  

Stine udarbejder snarest en skrivelse vedr. reglementet omkring vandforsyning. Derudover 

vil afd. C blive orienteret om, at bestyrelsen til næste år vil undersøge, om den nuværende 

afgift i afd. C på 300 kr. årligt stadig står mål med de udgifter vi i afd. A har på henholdsvis 

vand og renovation. Når skrivelsen er udarbejdet vil Christian fra afd. C være behjælpelig 

med distribution til  alle 7 have i afd. C.  

Ad 2  

Thea oplyste, at hun trækker sig fra sin bestyrelsespost. Jesper kontakter 1. suppleant 

Mads om at træde ind i bestyrelsen.  

 

Ad 3  

Der foretages opfølgning på sidste havevandring fredag den 3/7-20 kl. 17 

 

Ad 4 

Bestyrelsen er blevet kontaktet og anmodet om at rette opmærksomhed på hvor højt der 

bygges i Solager. Evan kontakter kommunen med henblik på en præcisering af de 

bygningsreglementer der knytter sig til vores område.  

Bestyrelsen er blevet opmærksom på en have, som ikke lever op til foreningens 

ordensregler, medlemmet vil modtage en henstilling herom efter næstkommende 

havevandring  



Ad 5  

Evan har været i kontakt med Alsø vedr. fuldmagter, og afventer tilbagemelding. Jesper vil 

snarest besøge Alsø med henblik på at præsentere sig som foreningen nye formand. Ved 

samme lejlighed anmoder Jesper om fuldmagten.  

Ad 6.  

Bestyrelsen vil forsøge at få arrangeret en sommerfest. Denne bliver den 22/8-20.  

Der orienteres om datoen på hjemmesiden. 

 

Ad. 7 

Efterårets fællesarbejde bliver den 19. september 2020. Vi mødes kl. 11 ved søen 

 

Ad 8 

Der er booket lokale til ekstraordinær GF den 13. september 2020 kl. 14.00 i Taastrup 

kultur center  

 

Ad. 9 

Næste bestyrelsesmøde – Endnu ikke planlagt 

 

Ad. 10 

Stine indkalder revisorerne til revision af regnskabet i juli mdr. Der indkøbes i den 

forbindelse en symbolsk takkegave.  

 


