
Bestyrelsesmøde 28. juli. 2021 – referat  
 

Dagsorden  
• Underskrift af referat fra generelforsamling samt regnskab  

o Er unserskrevet  

• Velkommen til Birgit smat suppleanter  
o  

• Ny pladsmand: undersøge de tilbud Steen har fremskaffet 
o Jytte kontakter Clausens anlæg  
o Næste gang skal der snakkes om at plæneklipperen skal sælges.  

• Tømning af container 
o Der er snak om at der tit er nogen ned ved cantaineren og fylde ind, selvom det ikke 

er søndag – spørgsmålet er hvor mange der har nøgle.  
o Vi aftaler at holde lidt øje fremover, for at få et bedre blik på situationen.  
o Karin bliver den nye kontaktperson til containermanden.  

• Ny plæneklipper til fælleshaven 
o Vi aftaler at ændre koden til fælleshaven – ulla. Ny kode 1115 
o Vi aftaler at den nye aftale til pladsmand skal inkluedere græs slåning af 

fælleshaven  
o Birgit kigger på de maskiner som står i fælleshaven  

• Hvad gør vi med de misligholdte haver? 
o Have 46 i annekset. Skal kontaktes ift til at ordne haven.  
o Opgaver ift ordne græs, hæk, havegang  
o Hvis der er ønske om vild have skal det begrænses til begrænset område 

• Skal vi have en havevandring? 
o Birgit og Lars tager en vandring.  

• Kommunikation 
o Vi aftaler fremover at blive bedre til at kommunikere ift opgaver som bliver løst 

fælles i bestyrelsen  

• Invitation fra plejehjem 
o Karin, Eller og Birgit møder op. Der er svaret på invitation.  

• It. – google 
o Karin har kontaktet Google 
o Det er en sværre opgave end som så 
o Karin arbejder videre.  

• Haveaffald på græsplænen  
o Lars kontakter kommiunen  

• Præmier 
o Kirsten suppleant samt Karin vælger sidste års vinder ud 

▪ Lars sender hvilke haver det drejer sig om  
▪ Præmien er en flaske vin.  

• Parkeringspladser 
o Der skal følges op på kommunes opgaver ift parkering – Lars (husk affald)  



o Jytte kontakter kommunen if hækken ind til blokkene i annekset   
o Vi snakker om at lave et skilt til at beskrive at der er privat parkering for 

medlemmerne i foreningen – jytte undersøger  

• Hæk (størrelse, brede, højde)  
o Det aftaler at i år er vi efter disse ting til have vandring.  

• Vandhaner  
o Tages op på næste møde.  

• Haveleje   
o Sendes ud dags dato  

• Næste møde plus mad.  
o Hos Kirsten. Og kisten tager sig også af mad. Have nr 36.  

• Og hvad der ellers er brug for at tale om 
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