
Bestyrelsesmøde mandag den 26.09.2016. kl. 17.00.  

Referat. 

Tilstede:  

Birgitte Nielsen, Dorthe Vestermark, Cindy Pedersen, Søren Frandsen, Bent Kruse, 

Kresten Thomsen, Margit Damm. 

 

1.Godkendelse af referat fra den 29.08.2016. 

Godkendt. 

2. Siden sidst – bordet rundt. 

Kresten og Bent har klippet kanter omkring de grønne områder og fjernet vilde    

brombær, vildtvoksende grene og sået græs, der hvor ”volden” 0g rutsjebanen har 

ligget. 

 

3.Nyt fra formanden. Formand Birgitte Nielsen og Kredsformand Kaj Hansen har 

afholdt et møde, som omhandlede Kredsformandens synspunkt af den ekstraordinære 

generalforsamlings valg af kasserer. Kredsformanden havde indsigelse imod valget, da 

den valgte kasserer ikke stod opført på lejekontrakten.  

Formand Birgitte Nielsen og Kaj Hansen har haft kontakt til Kolonihaveforbundet.    

"Man kan ikke opstille til valg i Haveforeningers bestyrelse eller vælges medmindre 

man er medlem af foreningen. For at være medlem af foreningen skal man stå opført 

på lejekontrakten og have betalt leje"  

Konklusionen heraf:  ” Bestyrelse og dirigent har været uvidende om dette og handlet 

i god tro, så generalforsamlingen er ikke ført bag lyset på trods af fejlorienteringen.  

Dirigenten orienteres om de korrekte regler af formand Birgitte Nielsen.  

Kasserer Dorthe Vestermark er nu påført som lejer på lejekontrakten.  
  

4.  Nyt fra kassereren. 

Har haft møde med tidligere kasserer, diverse regnskabsrutiner gennemgået. 

 

Bestyrelsen har vedtaget, at kassereren fra 01.01.2017 skal ivaretage det fulde 

regnskab – bortset fra det årlige revision af regnskabet.  

 

Der oprettes en ny hjemmeside. 



5.  Nyt fra kredsen/kolonihaveforbundet. 

Sekretær videregiver foreningens mailadresse og koder til bestyrelsen. 

 

På førstkommende møde i kredsbestyrelsen tager Birgitte sit mandat op. 

6.  Udvalg fremover. Evt. deltagelse af suppleanter i udvalg. 

Legepladsudvalg: Birgitte Nielsen, Cindy Pedersen, Margit Damm.  

Drænudvalg: Kresten Thomsen, Bent Kruse, Søren Frandsen 

Vej udvalg: Bent Kruse 

Affald- og kompost/grenplads: Kresten Thomsen  

Vurderingsudvalg – Søren Frandsen 

Festudvalg: Bodil Pedersen, Hanne Løber 

Jubilæumsudvalg: Bestyrelsen 

Opslagstavler: Kresten Thomsen 

Købs – og salgsudvalg: Dorthe Vestermark, Birgitte Nielsen, Margit Damm 

Udlejning af laden. – Kaj Hansen. 

Suppleanter og festudvalg inviteres til et bestyrelsesmøde en gang om året. 

7.  Dispensation vedr. tilbygning. 

Birgitte og Søren arbejder videre på dette. 

8.  Træffetider – hushandler. 

Hushandler foretages af Birgitte Nielsen, Dorthe Vestermark eller Margit Damm 

Der vil være muligt at handle hus mandage fra kl. 16.30. 

9.  Opfølgning af aftalte planer for næste år. 

Tages op på næste møde. 

10. Suppleanters deltagelse i udvalgte bestyrelsesmøder. 

 Se under punkt 6.   

11. Stillingtagen til indkøb af motorhæk klipper.  

Er indkøbt 

12. Eventuelt. 

Fremover bliver rabatten på Kærsangervej ikke slået. 

Dræn – der tages kontakt til entreprenørfirma. 

Birgitte ser på yderligere et par huse/haver, som er meget misligholdte. 

Næste møde:Mandag den 17. oktober kl. 17.00 til 19.00 på kontoret. 


