
Referat bestyrelsesmøde i Haveparken ”Kæret” d. 24.1.2017 

Afbud: Margit 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet oplæst og godkendt 

2. Nyt fra formanden 

Der er tilmeldt 4 bestyrelsesmedlemmer til Jurakursus d. 18.3. 

Generalforsamlingen for Haveparken Kæret er d. 2.4.2017 og vi fortsætter arbejdet med tilpasning 

af ordensregler og vedtægter for foreningen. 

Forslaget til vedtægtsændringer og ændrede ordensregler deles ud/ sendes ud til medlemmerne 

sammen med indkaldelse til generalforsamling. 

Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling umiddelbart i forlængelse af den ordinære 

grundet forslag om vedtægtsændringer. 

I det nye år vil der blive arbejdet videre med ny hjemmeside for haveforeningen. 

3. Nyt fra kasserer. 

Dorthe, kasserer, sender en liste til Birgitte over de medlemmer, som er i restance med 

betalingerne. Der pålægges restancegebyr på 100 kr. Det drejer sig om 15 havelejere, som Dorthe 

er blevet opmærksom på ved krydstjek og restance listen i banken. Opkrævningerne for 2016 

gennemgås og der findes 9, der mangler at betale. Dette kan dreje sig om ny adresse og manglende 

modtagelse af opkrævning. Birgitte tager kontakt til alle i restance. 

 

Regnskabet for 2016 er ikke afsluttet og der er ikke blevet betalt de sidste regninger for 4. kvartal 

rettidigt inden regnskabsårets afslutning. Det ærgrer bestyrelsen, at betalingerne ikke er blevet 

gennemført – idet de tilhører økonomien for 2016. Alle kvitteringer og regninger var afleveret 

rettidigt. Dette til trods betales drænregning 33.527, strømforbrug for Laden samt få mindre 

regninger først i 2017 og dette var ikke planen. 

Afslutning af regnskabet og overdragelse af regnskabet fra 2016 foregår ved aftalt møde mellem 

Anita og Dorthe d. 1.2.2017. Her videregives sidste oplysninger om ændringer i medlemmernes 

registrering i Netbank, samt oplysninger om opkrævninger af restance. 

 

BBR ejer oplysninger er gennemgået. 34 stemmer ikke overens med medlemslisten. Disse skal 

kontrolleres og fejl skal rettes. Umiddelbart er alle de haver, der er solgt i 2016 endnu ikke rettet og 

ajourført og dette følger Dorthe op på med Anitta og der tages kontakt til kommunen for rettelser. 

Der er fundet medlemmer, som ikke har modtaget opkrævning for haveleje. Disse har ikke været 

korrekt oprettet i Netbank eller status har været oplysningerne fra den gamle ejer, som er blevet 

opkrævet lejen. Det er også krydstjek i alle oplysninger, som har gjort bestyrelsen opmærksom på 

uregelmæssighederne. 

De valgte bilagskontrollanter har begge opgaver for bestyrelsen. Kaj varetager udlejning og 

økonomi vedrørende udlejning af laden og Cindy er bestyrelsesmedlem nu. 

Derfor kontakter kassereren Haveforbundets jurister for vejledning i forhold til kontrol af bilag i 

forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2016. Erland Hansen er ikke disponibel til opgaven 

de næste måneder. Det planlagte møde til kontrol af regnskabet aflyses med nuværende 

bilagskontrollanter indtil afklaring om uvildig kontrollant er taget. 



4. Nyt fra Kredsen. 

Siden sidst har der ikke været afholdt møde i kredsen. Næste møde er i Lille Bangsbo d. 6.2.2017. 

5. Opgavefordeling/udvalg. 

Opgaverne for øjeblikket er fokuseret på at blive klar til generalforsamling, uddeling af indkaldelser, 

tilretning af ordensregler og vedtægter samt endelig afslutning af årsregnskab 2016. 

Budget for 2017 foreligger til næste møde – efter overdragelse af regnskabet fra Anita. 

6. Eventuelt 

Intet. 

7. Næste møde d. 15.2.2017 kl. 16 

 

Ref: Cindy, punkt 3 Dorthe. 

 


