
Referat fra bestyrelsesmøde 8.1 samt 5.2 

 

Mødet 8.1. 

Henrik fraværende. 

Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingsmaterialet herunder hvem der genopstiller til valg.  

Vores nye printer driller og vil ikke lave kontakt med computeren – Randi undersøger. 

Nyt møde 5.2. 

 

Mødet 5.2. 

Fraværende: Carolina og Jan. 

 

Renovation. 

Britt har haft rykket Tårnby kommune mange gange for svar vedrørende renovation i 2019 – det er nu endt 

med at Tårnby kommune har meddelt at dagrenovationsaftale skal laves direkte med ARC, som har 

overtaget opgaven. 

Tårnby kommune har tilskrevet ARC om at tage kontakt til Britt, dette er dog ikke sket endnu. Britt har så 

forsøgt at få fat i relevant person i ARC og senest rykket chefen for dagrenovation for at få aftale i stand. 

Lige nu aner vi intet om dagrenovation eller om pris for 2019 – Britt arbejder videre på sagen. 

 

Eksklusion på vej? 

En af haveejerne er bagud med både haveleje og gældsafvikling på kloak. Randi har rykket, Britt har rykket, 

der er sendt brev og der er ingen reaktion. Bestyrelsen var enige i at der nu gøres et sidste forsøg ved at 

aflevere påkrav på den adresse der er opgivet til foreningen – hvis ikke der åbnes sendes påkravet ved 

anbefalet post og vil så være første skridt i en eksklusionssag. 

Opslag i Selandia. 

Vi har igennem mange år omdelt diverse materialer i postkasserne i Selandia, der er dog mange der enten 

ikke har postkasser eller ikke tømmer dem. Bestyrelsen godkendte indkøb af 2 ”posterboks” plakatskabe – 

et til hver udgang af haveforeningen og så vil der fremover blive sat oplysningssedler heri og i skabet på 

pladsen, i stedet for i de enkelte haveejers postkasser. 

Britt køber på nettet. 

 

Generalforsamlingen. 



Randi sørger for at købe morgenmad, købe kaffe , The , sukker, mælk, theskeer og kopper. 

Randi sørger for computer og fremviser. 

Preben sørger for 2 kabeltrommer. 

Britt og Carolina sørger for kuponhæfter, stemmesedler, termokander, og øl og vand. 

Britt henter nøgler. 

Vi foreslår Frank som dirigent og Merete ,Randi og Kim tager referat . 

Bestyrelsen møder 8.30, dog skal Merete først møde 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling. 

 


