
Referat af bestyrelsesmøde 4.8.2020. 
Tilstede: Randi, Kim, Frank, Carolina, Henrik, Britt. 
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
 
Orientering fra Britt: 
Der har været afholdt et møde med repræsentanter fra kolonihaveforbundet, kredsen som vi hører ind 
under, vurderingsudvalget og undertegnede. Kredsen bakker 100% op om vores måde at håndtere 
prisfastsættelse af løsøre, hvilket var en af diskussionerne og så var en anden den endelige afslutning af 
vurderinger, som var aftalt telefonisk og i øvrigt udført da mødet fandt sted, så alt i alt var det et møde der 
mere blev afholdt for kolonihaveforbundets skyld end for vores og kredsens, for vi har talt om det hele 
inden. 
 
Det ser nu ud til at efterspillet vedr. lokalplanen i Pilegården er faldet endelig på plads. Det ser ud til at 
skæringsdato for byggerier der heller ikke opfylder ny lokalplan, er samfaldende med datoen for ansøgning 
at lokalplan og at byggeri der herefter ikke er lovlige i henhold til lokalplanen, pålægges lovliggørelse med 
dagbøder som sanktion og der gennemføres rundture i haveforeningen med folkene fra kommunen. Man 
må antage at alle øvrige haveforeninger, behandles ligeså når der er indgået lokalplan. 
 
Ombygning af toiletterne kommer til at trække ud, idet finansieringen afhænger af om vi får fondsmidler. 
OG fonden har grundet Corona nedlukningen udsat alle behandlinger af ansøgninger til ansøgningsrunden i 
2021. 
 
Efter lidt begynder vanskeligheder med affaldssortering, og daglig oprydning på containerpladsen, ser det 
ud til at det nu fungerer. Vi havde i starten fået for få pap-containere i forhold til behovet, men fik 3 mere 
og det ser ud til at dække. 
 
Opsamling på haverunden: 
Der er givet besked til alle og de fleste har efterkommet. 
Bestyrelsen behandlede særligt vandhullet i have 3, som er til gene for naboer med lugt og tudser og de 2 
hegn der er i skel til vej ( og ikke tilbagetrukket, så der kan plantes grønt foran) og er langt over de tilladte 
mål ( ordensreglerne= 1 meter, er dog af bestyrelsen dispenseret til maks. 1,30 idet småhegn ligger i 
standarder højere end 1 meter). 
Der skrives til have 3 med særligt forslag til opfyldelse af hullet. (er sket 5.8) 
Vedrørende for høje hegn i skel til vej besluttede bestyrelsen at give varsel på 14 dage til lovliggørelse og 
samtidig varsle bøder såfremt det ikke sker. Det betyder at bestyrelsen besluttede at udvide hvilke påbud 
fra ordensreglerne, der kan gives bøde for, såfremt de ikke efterleves. 
 
Diverse. 
Pumpestationen på pladsen (kloak) lugter grimt når den aktiveres – Britt kontakter forsyningen (er sket 5.8 
og de kommer og ser på det) 
 
Udhængsskabene med oversigt over haveforeningen og ”hvem bor i hvilket nummer” trænger til at blive 
udskiftet. Britt finder nye og når de kommer, er Kim ansvarlig for ophængning. 
 
Bestyrelsen af holder næste møde som frokostmøde – Britt sender rundt om det kan blive 13.9. kl. 13. 
 
 



Spørgsmål til bestyrelsen fra Mugge have 178, behandlet på bestyrelsesmødet 4.8 og besluttet gengivet i 
referatet, ud over direkte besvarelse til Mugge. 
 
1.hvornår kommer der et pissoir op som blev stemt ind til gf. I 2018.? 
Har man søgt byggetilladelse i kommunen? 
 
2. Hvad sker der med toiletterne på pladsen? 
(Er man ikke kommet længere end man var til gf og hvorfor?) 
 
Svar på 1+2 
Ombygningerne af toiletter er desværre ramt af Corona udsættelse, idet Nykredit fond ikke har behandlet 
fondsansøgninger i 2020 grundet Corona, men først genoptager fondsansøgninger igen i 2021. Som vi 
tidligere har skrevet i referatet, er der indhentet tilbud til en større ombygning, om det kan realiseres, 
afhænger af om vi får hel eller delvis medfinansiering, ellers må vi gentænke en billigere ombygning. I 
forslaget er en rampe op til toiletterne, rampens udformning og hældningsprofil skal endeligt udfærdiges 
sammen med det firma, der skal lave toiletterne og kan betyde at der skal rykkes på indgang, hvorfor der 
først derefter kan besluttes placering af udvendigt pissoir. 
 
 3. Hvornår går man i gang med skiltning og afmærkning på vores veje? 
Lige om lidt. Vi har en haveejer som sammen med et bestyrelsesmedlem har påtaget sig opgaven. Vi har 
afventet at den maskine vi kan låne til opmaling blev tilgængelig, idet det der brændes på kan køres af biler. 
 
4. Har bst dokumentation for at man ikke må bygge så længe der er ansøgning om ny lokalplan og til vi har 
fået den.? 
Nu er det ikke sådan at bestyrelsen beder om skriftlig dokumentation ved telefoniske henvendelser, vi stoler 
normalt på mundtlige beskeder og har ikke i denne sag haft grund til ikke at stole på det vi har fået fortalt. 
 
5. Har bst dokumentation for at man ikke må tage imod kontanter på pladsen? 
Den skriftlige dokumentation lader vente på sig, idet det ministerie der skal svare skriftligt (som de har gjort 
mundtligt) også er det ministerie som skal håndtere alle henvendelser om Corona 
kompensationsordninger/løntilskudsordninger mv. og dette har første prioritet. Vi har d.28.5 fået 
bekræftelse på henvendelsen, men besked på at besvarelsen er forsinket grundet alt med Corona, hvilket vi 
har stor forståelse for i bestyrelsen. Og så vil vi gerne igen gøre opmærksom på, at Corona ikke stopper ved 
indgangen til Selandia og derfor skal vi, ligesom alle andre, gøre alt hvad vi kan for at reducere smittekilder 
mv. og det at skulle betale sin øl eller vand med mobilepay er nok ikke det største offer. 
 
6. Hvorfor kan man ikke også bruge Facebook som informationskilde i Selandia fra bst. som mange andre 
haveforeninger gør med stor succes? 
Jeg tror at Frank fra bestyrelsen på så glimrende vis d.18. marts kl. 16.17 på Facebook skrev, hvorfor der 
ikke længere fra et bestyrelsesmedlem, som var på Facebook, blev lagt noget fra bestyrelsen på. 
 
7. Kan man ikke åbne for fælleshuset om søndagen så man kan sidde inde når det er dårligt vejr. 
Hvis der åbnes, så skal bestyrelsen efterfølgende sikre at alle kontaktflader skal rengøres, dvs at alle stole, 
borde, døre mv skal rengøres grundigt - det har vi indtil videre valgt ikke er muligt. (Billard klubben har 
igennem flere uger brugt huset om tirsdagen, men med begrænsninger og hvor Preben har påtaget sig 
rengøring, ved de borde og stole mv hvor de holder sig). 
 
8. Har man spurgt kommunen om man kan komme af med vores skrald uden for sæsonen der er jo mange 
der holder vinterferie, juleferie, weekender m.m. i selandia. 
Ja og den oplysning du havde givet om at Sommervirke havde afhentning i oktober er også afkræftet. 



Al afhentning standser med udgangen af september i alle kolonihaver i Tårnby. 
 
Håber at man for svar denne gang. 
Spørgsmål og svar vil blive gengivet i referat fra bestyrelsesmøde 


