Haveforeningen Kirkevangen

Referat – Bestyrelsesmøde 2. september 2021
Sted: Birgit, have 34
Til stede: Lars, Jytte, Ulla, Karin (gik kl. 19.10), Birgit
Afbud fra: Kirsten, Eller
Referent: Birgit
1. Godkendelse af referat
Ulla havde følgende bemærkninger:
Angivelse af, hvor bestyrelsesmødet blev afholdt: Det er praktisk bl.a. af hensyn til
kassererarbejdet.
Pkt. 9: Præmier plejer at blive uddelt ved høstfesten. Der tilføjes til referatet, at deltagerne på
mødet gik ud fra, at der ikke holdes høstfest i år.
Birgit laver tilføjelser og sender nyt referat.
2. Opfølgning på referat
Pkt. 2: Enighed om, at havetraktoren ikke skal sælges – den kan være nyttig, også selv om
der ikke kommer en ny pladsmand. Ulla mener, at den blev købt i 2017.
Pkt. 4: Lars sender liste over de haveejere, der har fået påtale. Denne vedlægges referatet
som internt bilag.
Pkt. 9: Vi holder høstfest i år – og her uddeles præmier til præmiehaver. Foreløbig dato 30.
oktober eller 6. november. Lars kontakter Reginehøj om reservation af lokalet.
Pkt. 10: Angående rustne/tærede stophaner bliver der sendt brev/mail til alle, om at
bestyrelsen indhenter tilbud på udskiftning af rustne haner. Derfor bedes man tjekke sine
haner, hvis man ønsker at være med ordningen nu. Ellers har de pågældende ejere selv
ansvar for udskiftning.
Jytte indhenter tilbud.
3. Mail fra Thomas Mandsfeldt på baggrund af påtale vedrørende hækhøjde
Lars fortalte, at efterfølgende har flere af dem, der har fået påtale på grund af havens
hækhøjde, reageret, enten mundtligt eller skriftligt med flere argumenter for at bevare en
hækhøjde på mere end 1,60 m.
Eftersom det er en regel, der indgår i lejeaftalen med Aarhus Kommune, kan vi ikke som
forening dispensere herfra – eller lave vores egne regler. Men bestyrelsen vil kontakte
kommunen med henblik på en eventuel revurdering af reglen.
Lars laver udkast til to breve/mails til henholdsvis:
•
Thomas Mandsfelt
Særskilt mail til Thomas Mandsfeldt med orientering om, at bestyrelsen har behandlet hans
reaktion på påtalen og sagen generelt, samt hvad vi agter at gøre.
•
Alle haveejere
Information til alle om havevandringen, påtaler angående hækhøjder og det videre forløb.
Ingen haveejere behøver at reducere hækkens højde, før bestyrelsen har haft kontakt med
kommunen.
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Lars sender udkast til bestyrelsen til kommentarer, inden de sendes ud.
4. Invitation fra Aarhus Kommune til møde om kommende kloakering
Haveforeningen har fået invitation til møde med generel information om kloakeringens 4.
etape – altså den, vi er omfattet af.
Mødet er d. 22. september, kl. 16-17. Lars og Jytte deltager.
5. Næste møde

