
Referat fra bestyrelsesmøde 4.6.2019 

 

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

Diverse. 

Jan har af private årsager meddelt at han for en periode er nødt til at træde ud af bestyrelsen. Det betyder 

at Henrik indtræder i samme periode. 

Store lastbiler – det er den enkelte haveejer, der har ansvaret for at oplyse til forskellige firmaer, når de 

bestiller varer. Meget store lastbiler kan ikke komme rundt i haveforeningen og lastbiler skal orienteres om, 

at de vil skulle bakke ud i langt de fleste tilfælde.  

Der er problemer med hække mv, når lastbilerne forsøger at mase sig rundt hjørnerne for enden af vejene 

mod Sommervirke – her kan de som regel ikke komme rundt, men skal i stedet bakke tilbage til de kan 

vende bilen og køre ude mod ensretningen på D-gangen. 

 

Containerne- i søndags havde vi ingen container til storskrald, idet der trods afmærkning allerede torsdag 

eftermiddag stadig stod en varevogn i vejen, da de kom med containerne fredag morgen. Der kommer kun 

containere såfremt de kan afsættes på containerpladsen, så derfor skal alle haveejere respektere 

afspærringerne som opsættes dagen før containeren kommer eller bliver afhentet. 

Varevogne skal i øvrigt parkeres på egen parkeringsplads. 

Derudover er der problemer med hvad der fyldes i dagrenovationscontainer. Britt har lavet kopi af 

materialet fra Tårnby kommune og det sættes på begge sider af containeren onsdag. Flere tror desværre 

fejlagtigt at man udover køkkenaffald kan putte øldåser, glas og store papkasser i, men det er ikke tilfældet! 

 

Pligtarbejde- Der er udstedt bøder for dem der uden aftale udeblev fra pligtarbejdet på A-gangen, 

desværre fik en fremmødt ved en fejl og en sådan, hvilket er beklageligt og den er selvfølgelig straks trukket 

tilbage. 

Det blev ryddet kraftigt op, kørt adskillige gange på Kirstinehøj og derudover taget ukrudt på pladsen og 

ved begge de store hække. 

Henrik bestiller afmærkninger til vejene og han og Johnny fortsætter arbejdet. 

Toiletterne. 

Der er afleveret et forslag, som hele arbejdsgruppen ikke er enige i  - hovedtrækket i forslaget gør det 

nuværende herretoilet til et stort handicaptoilet/ pusleplads. Og laver så pissoir udendørs. 

Bestyrelsen er enige i at vi skal prøve at gøre toiletterne mere handicapvenlige, men er ikke enige i at det 

laves et stort toilet ud, bestyrelsen drøftede et alternativt forslag. Britt og Frank indkalder arbejdsgruppen 

til møde for at gennemgå forslagene. 

 



 

Sommerfest. 

Afholdes i år for sidste gang i august ( fremadrettet vil den blive afholdt sidste lørdag i juni) det kan kun 

blive 3.8. da alle andre lørdage i august er optaget. Hvis vi kan få et par stykker til at hjælpe ( flere fra 

bestyrelsen har ferie) så laver vi grill, hvor alle i haveforeningen mod en mindre betaling kan deltage og 

hvor maden derefter er gratis for de tilmeldte. Kaffe mv. i huset samt jukeboks. 

 

Mad og eventklub. 

Der er lavet en mad og eventklub, men uden bestyrelsens vidende er klubaftener lagt fredag og 5 gange er 

klubaften udviddet til kl. 24. 

Bestyrelsen drøftede situationen. Der kan normalt ikke lægges klubber fredag og slet ikke til kl. 24. 

Bestyrelsen besluttede som forsøg, at lade klubben fortsætte med fredage i år, men kommer der klager 

over for meget fest og farver på de 5 gange til kl. 24, som skal klubben overholde at lukke kl. 21 og så vil der 

ikke næste år kunne holdes klubaftner fredag. 

 

Regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået. 

 

Evt. 

Flere haveejere skal have besked på at ordne ukrudt mv. straks. 

 

Ref. Britt 


