
Bestyrelsesmøde d.22.6.2020 

Tilstede: Kim, Carolina, Frank, Preben, Britt, Arne og Torben 

 

Affaldssortering. 

Opgaven med affaldssortering i kolonihaver i Tårnby er overgået til en anden person i kommunen og det 

viste sig at vedkommende starter på bar bund, altså at der ikke er overleveret alt det vi i hast måtte tage 

stilling til for ca. 4 uger siden. 

Vi har nu aftalt at vi starter ud med 6 beholdere til plast, 3 til metal, 2 til papir og 2 til pap – disse tømmes 

hver 14.dag. Vi kan bestille flere hvis det viser sig at det er for lidt. 

Beholderne kommer d.29 eller 30. 6 og det er lovet at Britt kontaktes når de kommer og så går Britt og 

Frank ned op organiserer containerpladsen. 

Britt har fået lavet A3 plakater til ophængning. 

Det var aftalt at alle haveejere skulle have besked af kommunen i e-boks, om det nås inden 

affaldssorteringen skal i gang er tvivlsomt, det er ikke kommet noget endnu. 

Hvis der sorteres forkert (eller ikke respekteres at der nu er affaldssortering) så har dem der skal komme og 

tømme dem, lov til at lade være med at tømme. Vi risikerer altså at stå med containere vi ikke kan få tømt 

og så skal vi indkalde folk til at lave den sortering, der ikke blev gjort i første omgang. 

Vi skal selv rengøre de nye beholdere. 

Containerne er kommunens ejendom, så vi skal ikke betale for selve beholderne. Telefonisk fik Britt at vide 

at der ville ske en omlægning af betaling via ejendomsskatten, således at det fremover vil blive udregnet 

efter hvor mange beholdere vi har, og ikke efter hvor mange haveejere vi er. Om det betyder at det bliver 

endnu dyrere (husk at det steg næsten til det dobbelte fra 1.1.2020) eller om det bliver billigere, det må 

tiden vise. 

 

Pligtarbejde. 

Der er ved opslag diverse steder, indkaldt til pligtarbejde med forskudt mødetid, så vi ikke er for mange der 

kommer på pladsen samtidigt. 

Der er 2 min, 2 fra bestyrelsen med på hvert pligtarbejde. 

Juni, deltager Randi samt Arne og Preben – Preben sørger for generator til hækkelipperne og så står den 

ellers på ukrudt diverse stedet. 

Juli, der deltager Britt og Frank 

August, der deltager Carolina og Kim 

September – besættes på et senere bestyrelsesmøde. 



Haverunde. 

Bestyrelsen går haverunde i næste uge. Her vil både blive set på haver og på ulovlige hegn eller lignende. 

Vi mødes på pladsen tirsdag d. 30.6 kl. 19. 

Regnskab mv. 

Kassereren var fraværende grundet arbejde, men havde mailet saldobalance, som ikke umiddelbart gav 

anledning til spørgsmål. 

I forlængelse af regnskabet drøftede bestyrelsen problem med haveleje indbetaling fra en haveejer vi 

tidligere har forsøgt at ekskludere igennem fogedretten. Vedkommende er rykket og rykket, 

vedkommendes mor er forsøgt kontaktet – alt sammen uden reaktion. Hvis ikke der indbetales 1.7, så tager 

vi advokat og forsøger med eksklusion en gang til. 

Information fra bestyrelsen. 

Hjemmesiden er der hvor referater lægges ind og her hvor vi laver hurtige informationer på forsiden. Så 

hjemmesiden er der hvor bestyrelsen informerer.  

Der har været bestyrelsesmedlemmer, der som privatpersoner har været med i den Facebookgruppe som 

nogle haveejere i Selandia har oprettet, men de har meldt sig ud igen og har faktisk på Facebook forklaret 

hvorfor. 

Om andre som privatpersoner vil lægge informationer eller lignende på Facebook, kan vi af gode grunde 

ikke blande os i. 

Svar på forespørgsel fra Mugge på diverse. 

Toiletterne på pladsen og ombygning, hvornår – vi er slet ikke så langt at vi kan sige noget klogt om 

ombygning af toiletterne. Der er indhentet tilbud, rykket for tilbud og der er sendt forespørgsel i forhold til 

fondsansøgning.  

Hvad sker der med pissoir, som er besluttet på generalforsamling og hvorfor kan man ikke bare lave bygge 

ansøgning om det forslag om halv over fliseområde på pladsen, som blev stillet og trukket på 

generalforsamlingen? Beskeden fra Bygge- og Ejendomsforvaltningen har været at fra vores ansøgning om 

ny lokalplan blev godkendt og indtil vi rent faktisk har en ny lokalplan, må vi ikke bygge, og det retter vi os 

selvfølgelig efter.  

Hvornår bliver der lavet petanquebane – efter aftale med forslagsstiller, som selv er med til at lave banen, 

laves denne enten i efteråret eller i foråret 2021, således at den står klar til næste sæson. 

Som det nok er alle bekendt, har Danmark været lukket ned grundet Corona og langsomt genåbnet med en 

række af retningslinjer og anbefalinger. Alle disse retningslinjer og vejledninger har vi fulgt som bestyrelse 

og det har f.eks. haft betydning for om hvordan vi håndterede grøntcontaineren inden genopstarten af 

pligtarbejde. Her har vi valgt som bestyrelse at brug af grøntcontainer har måtte stå for den enkelte havejer 

og det har betydet, at den på 2 datoer har været åbnet fra fredag og så er der blevet set til den et par 

gange og den er blevet aflåst, når det næsten ikke længere var muligt at lukke lågen og der er blevet fejet. 



Fra på fredag vil der blive sat lås på containeren og den vil først blive taget af søndag kl. 9 og så vil der være 

en fra pligtholdet der får containeropgaven og sådan vil det være resten af sæsonen - dog skal afstand mv. 

stadig iagttages. 

Og så skal der i øvrigt tages alvorligt at betaling i buret på søndage er via Mobilepay, hvis dem der kommer 

kan finde ud af at hjælpe hinanden, så dem der ikke har eller vil have Mobilepay kan afregne med andre der 

har, så er det helt fint, men når der lukkes så vil der ikke kunne afleveres kontanter til videre behandling 

hos bestyrelsen. Dette var ikke med i Mugges forespørgsler, men en reminder fra bestyrelsen. 

Og til sidst i denne række havde Mugge sendt et forslag om en bænk rundt om flagstangen til knap 2.000 

kr. Bestyrelsen drøftede forslaget men fandt ikke at der ville være behov, der er mindre end 2 meter fra 

flagstang til flisepladsen med masser af borde og bænke. 

 

Parkering. 

Bestyrelse henstiller til alle haveejere at parkerer egen bil på egen grund, evt. firmabil skal også parkeres på 

egen grund eller uden for foreningen.  

Endvidere henstiller bestyrelsen til, at såfremt man har 2 privatbiler at den bil der ikke parkeres på egen 

grund parkeres uden for foreningen af hensyn til gæster, dette hensyn bør især efterkommes i weekender 

og på helligdage". 

 

Ref. Britt 

 


