
Referat møde bestyrelse kolonihaveforeningen kirkevangen. 
 

Dagsorden  
 

- Generalforsamling  
o Dato  

▪ Fastlægges til 17/6 klokken 18:00  
o Indhold  

▪ Jytte laver et forslag til inviation.  
o Spisning  

▪ Der tilbydes ikke spisning grundet covid 19 
- Vild have. Invitation fra DR 1.  

o Vi beslutter at vi ikke er interesseret i DR1 invitation til vild have projekt. Men vi 
arbejder videre på at skabe noget vild have selv.  

- Lån af fælleshave.  
o Regler  

▪ Det kræver at man til formanden, underskriver lejekontrakt. Lejen er gratis 
mod at man afleverer haven som man modtog den. Vurderes det at haven 
ikke leveres i ordentlig rydelig stand. Hæfter man for bod for oprydning 

2000,-  

- Hjemmeside. 
o Køb af computer  

▪ Det besluttes at der skal indkøbes en computer til udlån til til karin (eller den 
fremtidige ansvarshavene for hjemmesiden)  

- Havemand og snerydning  
o Vi foreslår til generalforsamlingen at man kan melde sig til som havemand, og man 

kan være 2 til jobbet. Det giver en løn årligt på ca. 6000,- + 6000 hvis man også 
påtager sig jobbet som havemand.  

- Fællesarbejde  
o Opgaver tager jeg med keld.  

- Kloakering  
o Lars følger op på den sag.  

- Havevandring  
o Foretages af ulla og Lars  

▪ Dato 26 maj.  

- Venteliste  
o Åbnes op igen hvis ikke den bliver fyldt op med personer som allerede har skrevet 

sig på. Ud af de 70 tidligere opskrevede er der 42 som har genoptrænet sig. 
o Ulla sender invitationer ud til tidligere modtaget henvendelser.   

- Regnskab  
o Ulla sender regnskab til godkendelse i en af de kommende uger.  

o Generelt har vi en sund økonomi, grundet penge tilbage for vand samt at 
driftomkostninger har været markant lavare under covid 19.  

- Evt.  
o Karin har oprettet en besked til facebook angående adfærd på vores facebook side.  


