
Referat af bestyrelsesmøde 17.5 kl. 15 i huset. 

Tilstede: Randi, Carolina, Frank, Preben, Kim, Henrik og Britt 

 

Dagsorden: 

1. stævning 

2. pullert/sten have 116 (hjørnet) 

3. genåbning buret søndage 

4. pligtarbejde 

 

Ad.1. 

Vi har modtaget stævning fra advokat vedr. have 111. 

Der er tilsyneladende sendt brev til foreningen i februar – dette er ikke modtaget, der udbringes først post 

fra 1.4. da advokaten således er uden svar på et brev vi aldrig har modtaget, har han udtaget stævning. 

Stævningen går på at ville have udbetalt forskel på vurdering fra 2013 til 2019. 

Ved gennemgang af vurderingerne kan vi se at der i 2013 er lavet tillæg for ekstraordinær god 

vedligeholdelse og dette tillæg gives ikke i vurderingen i 2019. Dette sammen med nedskrivning på de 7 år 

udgør forskellen på de 2 vurderinger.  

Britt laver i første omgang svarskrift på stævningen og så ser vi om sagen fortsætter, for så sætter vi 

selvfølgelig advokat på. 

Ad.2.  

Have 116 har igen af en stor lastbil fået nedkørt hækken. 

Bestyrelsen har godkendt at der for foreningens regning kan sættes pullert synligt fra b-gangen, men på en 

sådan måde at almindelige biler uhindret kan dreje om hjørnet. 

Ad.3. 

På opfordring fra haveejer har bestyrelsen drøftet genåbning af buret om søndagen. 

Buret kan genåbne 14.6., såfremt begrænsningen af forsamlinger hæves betragtelig, og da kun med visse 

begrænsninger: 

 al betaling skal foregå via MobilePay. Det koster foreningen oprettelse, mdr. gebyr samt gebyr pr. 

transaktion, men det for private er ganske gratis og nemt at oprette app på mobilen og nemt at 

bruge. (Kontanter er en smittekilde som Sundhedsstyrelsen anbefaler at vi undgår og som privat 

forening er vi ikke pligtige til at modtage kontanter). 



 Vi tager alene ”dame” toilettet i brug og dette åbnes søndage mellem 11-14, hvorefter det aflåses 

igen og er lukket resten af ugen. Toilettet rengøres grundigt efter søndagens brug. 

 Britt tager i Spar og laver aftale på øl, Preben og kim hjælpes ad med at hente. 

 Der kan kun være en person i buret ad gangen (pga. afstand) og Preben laver listen 

 Der åbnes ikke for ”døde duer”, kontoret bruges alene af vurderingsudvalget og Britt, så vi undgår 

mest mulig smittespredning fra flader – og mindsker rengøringsbehovet. 

 Fælleshuset kan alene bruges efter aftale (i udgangspunktet er huset lukket), idet alle flader skal 

rengøres grundigt efter brug. 

 Alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges, det vil sige at der skiltes med diverse 

henstillinger, afstande osv. det er et personligt ansvar for de der vælger at bruge pladsen at følge 

disse regler. 

Ad.4. 

Vi genstarter pligtarbejde sidste søndag i juni, såfremt begrænsningerne i forsamlinger ændres betragtelig. 

Vi indkalder en gang ad gangen, men med forskudt mødetid mellem ulige og lige numre, således at vi ikke 

”klumper” sammen på pladsen. 

Britt er ansvarlig for disse. 

 

Carolina ændrer teksten på hjemmesiden. 

 

Ref. Britt 

 

 


