
Referat af bestyrelsesmøde d.19.3.2019 

 

Tilstede: Jan, Kim, Frank, Carolina, Randi, Britt – Preben på ferie og Henrik på arbejde. 

 

Generalforsamlingen, regnskab, ny balance. 

Det nye bogholderisystem er købet og Gitte har hjulpet Randi med at indsætte alt i det nye system. Der er 

lavet ny og korrekt balance. Ved en fejl var noget lagt i omsætningsaktiver i stede for anlægsaktiviteter, det 

er nu rettet op. 

Balancen sendes til de 2 bilagskontrollanter og lægges dernæst på hjemmesiden sammen med referat fra 

generalforsamlingen. 

Randi undersøger hvad en revisorpåtegning vil koste. 

 

Referatudkastet er lavet, Frank ser ekstra godt igennem for om referat er godt nok og giver besked til Britt. 

På generalforsamlingen blev det som en del af forslaget om renovering af toilettet og hus besluttet at der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe. Arne have 16 meldte sig med det samme og Frank have 72 er 

bestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen. Opgaven er at komme med forslag til hvad der bør gøres og i 

en prioriteret rækkefølge. Bestyrelsen har et ønske om at få isoleret væggen mellem toiletter og kontor fra 

kontorsiden, dels grundet kulde og dels grundet lyd. 

Når Preben kommer fra ferie tager han listen til buret og duerne og ser om den kan fyldes ud, så alle 

søndage er dækket. 

 

Ny port/låge ved Tunisvej. 

Der er indhentet nyt tilbud fra Ishøj Hegn. Lågerne bliver i samme højde som den lille låge til gående ellers 

samme udseende incl. pigge, der laves nye stolper og alt det gamle nedtages og bortskaffes. Tilbuddet er på 

25.736,25 kr. +  ca. 5.000 for nedtagning, bortkørsel og reetablering.Bestyrelsen godkendte. 

 

Renovation. 

Det er nu bekræftet at vi har container til dagrenovation senest 1.4 og at denne tømmes 1 gang ugentligt i 

sæsonen ( 1.4- 30.9), datoer på øvrige containere er også godkendt ( fremgår af havelisten 2019). 

Aviscontainere skal fremover stå på container pladsen. 

 

Haveforeningens åbning. 



Forud for åbningen skal der  åbnes for vand, gøres lidt rent og bord/bænkesæt skal stilles ud – bestyrelsen 

møder ind søndag d.14.4. kl. 8- ca 10 til dette arbejde. 

Selve åbningen 28.4: 

Randi er på ferie og Frank er på arbejde, så resten af bestyrelsen er selvskrevet til at deltage – bestyrelsen 

mødes kl. 8, laver og gør klar til brunch mv. 

Britt laver indkøbsliste, Kim har ferie til gode så han køber ind. 

Erling og Jan henter øl inden 28.4. 

Kasserne til bur og duer skal være klar ( Britt sørger for 1.gang, Kim for resten). 

 

Madklub. 

Der er kommet et ønske fra Mugge om at oprette en madklub, hvor man kan mødes 1 gang om mdr. og  

lave mad sammen. Det er et ønske at det kan blive fredag eller lørdag eller og at det er med øl, vand, vin og 

spiritus. Det bliver spurgt om der er noget særligt der skal tages hensyn til og om bestyrelsen har krav til 

rammer og regler. 

Bestyrelsen synes at det er en super god ide med madarrangementer, hvor man laver mad sammen – men 

det er bestyrelsens opfattelse at 1 gang pr. mdr. i sæsonen( 5 i alt) er arrangementer omfattet af 

generalforsamlingsbeslutningen, dvs. at forslaget lige ligger og afventer evt. øvrige forslag samt at der lige 

skal laves et budgetoverslag ( kan jo være at det i udgangspunkt er budgetneutralt, således at der ikke er 

udgifter der overstiger tilmelding mv, kan også være at der er et lille overskud på salg af øl mv der kan gå 

videre til øvrige arrangementer, kan også indbefatte at der påregnes udgift til udefra kommende 

”kok”/madinspirator oveni i selve kostprisen). Mugge tilskrives. 

 

Diverse. 

Vi har en haveejer der er bagud med betaling og som vi trods adskillige forsøg ikke kan komme i kontakt 

med, vi har en opgivet adresse men intet indikerer at vedkommende bor der eller for øvrigt på en tidligere 

adresse vi også har. Vi forsøger om en tidligere bekendt kan hjælpe ellers kontaktes juristerne i 

kolonihaveforbundet. 

 

Der står campingvogn og et par u- indregistrere biler i haven, ligesom der er væltet hegn ind til grund med 

stort hul. Frank sender havenumre og Britt tager en runde lørdag morgen og herefter kontaktes 

haveejerne. 

Britt har ferie 18-25 maj. 

Hvis ham der har repareret lidt på traktoren igennem årene er villig til at købe den, så sælges den selvom vi 

ikke får ret meget for den. 



 

Næste møde 7.5. kl 18. – foreløbig dagsorden er dækning aaf kontorvagt 19.5 og planlægning af arbejde på 

pligtarbejderne samt fordeling heraf. 

 

Ref. Britt 


