
Referat af bestyrelsesmøde på teams d.13.4. 

Tilstede: alle undtagen Arne. 

 

Restsagen. 

Der har været syn og skøn i have 111 i forbindelse med retssagen. Haveejer, Britt og begge advokater var 
tilstede under gennemgangen. 

Syn og skønsmanden har efterfølgende lavet en rapport hvor han svarer på spørgsmålet ”om der er 
værdiansat for højt i 2013”. Hans svar er efter at have gennemgået grundigt ” det er vanskeligt at sige at 
vurderingen i 2013 er sat for højt eller urimeligt”, derudover gennemgås vurderingen lavet af daværende 
vurderingsudvalg og der kan konstateres at der ikke der er fejl. 

Til gengæld bemærkes at den vurdering som have 111’s advokat har lavet ikke passer sammen med 
vurderingssystemet fra 2013. 

Prop i kloaksystemet. 

Skærtorsdag var der problemer med systemet på gang D. forsyningen var ude og tjekke at pumperne 
virkede, hvilket de gjorde og derfor var det nødvendigt at bestille kloakspuling. Efter nogle timer blev 
proppen fundet på Gang C og blev opløst.  

Det kostede ca. 10.000 kr. 

Års gennemgang af Grundvandspumperne. 

Grundfos kommer og laver års gennemgang. Kim sørger for at få hængelåsen af og Britt kontakter Grundfos 
og meddeler, at de kan komme i pumpestationen.  

 

Lokalplansforslag. 

Bestyrelsen diskuterede hvilke punkter i det udsendte materiale vi skal forsøge via høringssvar at få 
ændret: 

p-pladser på eget havelod og størrelsen herpå. 

Hems. 

Befæstningsgrad 

Hegn mellem naboer. 

Britt laver udkast ud fra diskussionen og rundsender til bestyrelsen til godkendelse ( bemærkninger 
indarbejdes). 

 

Udlejning i Selandia. 



Vi har observeret og lyttet os til at der er tilsyneladende er haveejere der bruger deres kolonihavehus til at 
generere lejeindtægt – altså at de foretager udlejning. 

Det er ikke tilladt at leje sin kolonihave ud og bestyrelsen tager på det skarpeste afstand fra, at man i stedet 
for at bruge eller sælge sin kolonihave, anvender den til udlejning, og efter hvad vi har lyttet os til uhyrlige 
mdr. lejeindtægter. Der hvor vi med sikkerhed ved eller via rygter har forstået at der sker udlejning vil 
bestyrelsen kontakte den enkelte haveejer med henblik på at få standset dette. 

Vi har ikke og har aldrig i Selandia haft problem med, at familie eller venner kan låne kolonihavehuset for 
en periode, vi har heller ikke problemer med at der sker familieoverdragelse så børn køber forældres hus 
og lader forældre blive så længe de kan, eller at der kan være andre familiemæssige konstellationer i 
ejer/bruger forholdet. Der hvor grænsen går er dissideret udlejning. 

 

Pligtarbejde 2021. 

Bestyrelsen planlægger pligtarbejde på de vedtagne datoer. 

b-gangen er sidste søndag i maj 

c-gangen er sidste søndag i juni 

d-gangen er sidste søndag i juli  

og a-gangen er sidste søndag i august. 

Hvis det viser sig at forsamlingsforbuddet stadig er her, så underopdeler vi aktiviteterne så vi overholder 
alle retningslinjer og beslutninger. 

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til Britt hvilke dage, de hver især kan være ansvarlige og på næste 
møde diskuteres hvad der skal laves på de enkelte pligtarbejder. 

 

Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afventer at forsamlingsforbuddet indendørs muliggør afholdelse.  

 

Fondsansøgning/ toiletter. 

Sidste år fremgik det at nykreditfond ikke tog stillinger til fondsansøgninger grundet Corona. 

I stedet stod at ansøgninger skulle indsendes senest 21.4 2021 ( hvad Britt forstod og noterede i 
kalenderen), d.6.4. da Britt så går ind og vil indsende ansøgning, står der at alle ansøgninger skulle have 
været inde 17.3. 

Det er super ærgerligt, at vi på den måde er ”kommet” for sent, men det står ikke til at ændre. Vi søger 
næste gang det er muligt og så må vi diskutere om vi under alle omstændigheder skal komme med 



forslaget som fuldøkonomisk finansieret af os selv med mulighed for tilskud på fondsansøgningen på 
generalforsamlingen i 2022. 

 

Økonomi. 

Regnskab og forbrug blev gennemgået og godkendt. 

Vi har igen problem med haveejere, der ikke får betalt til tiden, denne gang 10 og 2 der har betalt men ikke 
kan identificeres. Det er rigtig træls at skulle rykke hver gang og særligt fordi ikke alle tager lige pænt imod 
rykkerne eller de bøder de skal betale for ikke at have betalt til tiden. 

Bestyrelsen besluttede at det at skulle rykke ikke nødvendigvis skulle hænge på kassereren og derfor 
meldte Britt, Kim og Carolina sig frivilligt til tjansen. I denne omgang er det Britt der rykker. 

 

Ref. Britt 

 

 

 

 


