
Referat af bestyrelsesmøde 1.10.2019 

 

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

                 Randi på overarbejde. 

 

Mere Socialt liv i haveforeningen. 

Arne og Brian havde bedt om at komme til bestyrelsesmødet for at fremlægge ide til mere socialt liv i 

haveforeningen. 

Arne udleverede et referat fra et møde – af referatet fremgik at det var tale om forslag om et husudvalg( til 

overtagelse af alt drift af fælleshus, inkl. Økonomi og indkøb). Udvalget skulle stå for at bruge overskud på 

udlejning til indkøb af hvad de syntes manglede og overskud på bur, fester mv til at finde på nye aktiviteter. 

Bestyrelsen spurgte ind til det omdelte og fik at vide at det mere havde karakter af brainstorm, men at 

formålet med hele diskussionen var at der var nogle folk der gerne ville bidrage, også med deres 

ressourcer, til at øge det sociale liv. 

Bestyrelsen var enig i formålet, men ikke i overtagelse af drift og tilhørende økonomi. Bestyrelsen 

opfordrede til at man koncentrerede sig om det med at øge det sociale liv og opfordrede til at der kom 

forslag til hvad der kunne laves af aktiviteter i 2020 og et budget overslag, således at der evt. kunne tages 

højde herfor i budgetlægningen. 

Regnskab. 

Da Randi var på uvarslet overarbejde, havde Britt fået tilsendt regnskab – bestyrelsen valgte at tage det 

tilsendte til efterretning og udskyde behandlingen til næste møde. 

 

Lokalplan. 

På Bygge- og Ejendomsudvalgets møde 17.9 var kolonihaver og lokalplaner på dagsorden, herunder forslag 

til rammer og kriterier for dispensationer fra lokalplaner. 

Vi kan se af den oversigt der lå, at vi ikke kan forvente ny lokalplan før 2021/2022 og udvalget valgte 

herudover at sende forvaltningen hjem og lave et nyt ( og strammere) oplæ til dispensationer. 

Bestyrelsen skal opfordre alle til at overholde bestemmelser for byggerier og kontakte formanden før der 

bygges, da ulovligt byggeri af Tårnby kommune kan blive dømt til nedrivning. 

 

Vigtige datoer i 2020 

Sommerfest afholdes 28.6  



Pligt arbejde  

b-gangen 31.5, c-gangen 28.6, d gangen 26.7, a gangen 30.8. 

Dem der skylder pligt for 2019 – skal tage mælkebøtter ved hækken ind til Sommervirke i Påsken. 

 

Diverse. 

Bestyrelsen mødes dem der kan søndag d.13.10 kl. 10 og sætter borde og stole ind, lukker af for vand mv. 

Næste bestyrelsesmøde er 17.11. kl 11 på kontoret, herefter kører vi ud og spiser en lille frokost. 

 

Ref. Britt 


