Haveforeningen Kirkevangen

Referat – Bestyrelsesmøde 26. august 2021
Sted: Kirsten, have 36
Til stede: Jytte, Ulla (gik kl. 19), Karin, Birgit, Eller, Kirsten.
Afbud fra Lars, som kom for en kort orientering i forhold til pkt. 4.
Referent: Birgit
1. Aftale om græsslåning mm v/Jytte
•
Tilbud fra Clausen Anlæg & By
Foreløbigt tilbud på 593,75 kr. pr gang gælder, indtil nyt tilbud foreligger. Det nye tilbud skal
omfatte:
o de grønne arealer
o fælleshaven: græs + 2 gange hækklipning årligt
o klipning af hæk ved annekset ind mod boligforening
•
Evt. tilbud fra kommunen v/Lars
Vi afventer tilbud fra kommunen – til sammenligning med tilbud fra Clausen Anlæg & Byg.
•
Nuværende plæneklippere i fælleshaven v/Birgit
Den ene plæneklipper er en Bosch plæneklipper Rotak (et eller andet nr.) til batteri. Der
mangler batteri og batterioplader. Jytte tjekker, om hun har batteri, der passer.
Den anden klipper er til benzin. Birgit har hældt benzin på, men den kan stadig ikke starte.
Overvejer at kontakte reparatør i Tilst (som Karin har brugt) for evt. reparation.
2. Skal plæneklipperen sælges?
Jytte tjekker plæneklipperens (havetraktorens) alder – i forhold til evt. salgspris.
Spørgsmålet er endvidere, om det kan forventes, at der dukker en ny pladsmand op! Er det så
en dårlig ide at sælge havetraktoren?
3. Container
•
Nøgler
Ifølge Ulla er der 7 nøgler til den grønne container. Alle bestyrelsesmedlemmer har p.t. en
nøgle (Birgit fik overdraget Kelds nøgle) = 5 nøgler. Derudover er der 1 nøgle i ”omløb” til
containervagt.
Har Lars den 7. nøgle?
Jytte har Kelds tidligere nøgler.
•
Nyt vedr. ”opsyn”
De nærmeste beboere til grøn container er fortsat obs på eventuelle bemærkelsesværdig brug
af containeren uden for den normale åbningstid.
4. Havevandring
•
Lars og Birgit havevandring d. 8.8. Obs på ordning af hæk, havegang, højde
på hæk, misligholdte haver
•
Lars sende mails
Lars har sendt mails til de pågældende med venlig påtale. Han har i den forbindelse haft en
mailudveksling med Thomas Mandsfeldt, hvilket kræver en drøftelse i bestyrelsen. Lars
videresender mailudvekslingen til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes et
bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid til behandling af bl.a. denne problemstilling.
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NB! I forlængelse af punktet på forrige bestyrelsesmøde vedrørende bedre kommunikation ift
opgaver, der løses fælles i bestyrelsen, vil det være rart for de øvrige bestyrelsesmedlemmer
at vide, hvem der har fået påtale om hvad. Det gør det nemmere at have et fælles ansvar og
at kunne hjælpe hinanden i forhold til det, der er blevet påtalt.
5. Parkeringspladser
•
Opsamling i forhold til Kommunen v/Lars
Afventer.
•
Parkeringsskilte v/Karin – Lars (Kommunen)
Ros til Karin (og Poul) for parkeringsskilte! Sætter også skilte op ved den senest etablerede
(ud for have 34) og ved en evt. handicapparkeringsplads.
Endvidere har Karin sat nye haveoversigter op i to oplysningskasser.
Jytte sender oversigt over oplysningskasser, så der kan sættes haveoversigter op i alle. Det er
en god hjælp for bl.a. besøgende.
6. Hække ved blokkene i annekset v/Jytte
Se pkt. 1.
7. Haveaffald på græsset v/Lars
Haveaffaldet er fjernet! Kirsten har været vaks ved havelågen ☺ Kontaktede vognmanden, der
var i gang med etableringen af den seneste parkeringsplads, og affaldet blev fjernet.
8. Referat fra besøg på Skovvang d.d. v/Karin, Eller, Birgit
Kort orientering om et meget positivt møde med leder Tina Grove samt konsulent Pi Duwe
Nielsen.
Pi er vores kontaktperson til Skovvang. Hun sender referat af mødet, som lægges på vores
Facebookside. Skovvang er interesseret i, at så mange som muligt bliver informeret om, at
Skovvang ønsker et godt samarbejde med naboerne.
9. Præmiehaver
•
Kirsten og Karin har udvalgt haver:
o Præmiehave: have 2, Lene Herberg
o Flidspræmie: have 15, Sati Bal
Vi besluttede, at præmierne bliver gavekort til Plantorama. Jytte aftaler beløbets størrelse med
Ulla. Det blev foreslået, at vi inviterer vinderne til en lille uhøjtidelig ceremoni i fælleshaven,
hvor præmierne overrækkes, idet vi gik ud fra, at der ikke bliver holdt en høstfest år.
10. Vandhaner og haveleje v/ Ulla
Knapt halvdelen af haveejerne har reageret i forhold til vandaflæsning. Heraf har 12 givet svar
ang. stophaner. 5 tilkendegiver, at stophanerne er ok.
Der er sendt 2 rykkere vedrørende haveleje.
11. Initiativer til nye fællesarrangementer
Et punkt til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde – fx arrangementer, der appellerer til de
mange unge (med og uden børn), der er kommet til.
12. Evt.
Det er nu muligt at få den korrekte adresse på haveforeningen på Google Maps. Karin har
fikset det!
Jytte minder om danmarksadresser.dk, hvor man finder den korrekte adresse.
PS. Jeg vil gerne have en vejledning i at bruge danmarksadresser.dk – for det kan jeg
simpelthen ikke finde ud af!
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13. Næste møde
Skal afholdes snarest – hvor der skal drøftes:
- Mailkorrespondancen med Thomas
- Kloakering – kommunen har indkaldt til møde
- ?
Forslag, at Lars kommer med forslag til dato.
Sted?
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