
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni kl. 16.00 – 18.00 

Tilstede: Birgitte Nielsen, Dorte Vestermark, Søren Frandsen, Bent Kruse, Kresten Thomsen, Cindy Pedersen, Margit Damm. 

Fravær: Ingen.  

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 1. maj 2017. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Information fra formanden vedr. opfølgning af 

havevandringen. - Der er ca. 50 haver, som ikke var 

vedligeholdt i henhold til ordensregler og 

vedtægter. Der har været opringning eller sendt 

brev til de, som det gælder. 

Der har været salg af huse siden sidst. 

Arbejdsdage: en god dag –  

 

Der er ønske fra en vendeplads, at der skal være 5 

affaldssække på hver vendepladsen. 

Drøftelse ang. ovennævnte 

 

 

 

Søren skal som vurderingsmand deltage i kursus i 

nyt vurderingssystem. 

Bestyrelsen er blevet informeret om, at der ved en 

privat fest i laden, er blevet fjernet opslag vedr. 

salg af huse fra opslagstavlen.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Skal finde en dato for ny arbejdsdag. 

 

Birgitte undersøger:  

1.Hvordan haveforeningen renovations-

aftale er. 

2.Hvor meget vil det koste foreningen 

at udvide antallet af affaldssække fra 

3 sække til 5 sække per vendeplads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte 
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Der er tidligere blevet fjernet et opslag fra 

opslagstavler vedr. salg af huse!!! 

 

Energihus/Sæby – der er ikke en rapport. 

3 Nyt fra kassereren: 

Regnskab og forbrug siden sidst gennemgås. 

Der oprettes mobilepay 

Vandforbrug: de tidligere aflæsning føres over på 

nyt skema 

Vandtallene gennemgås. 

CVR nr og E-boks er aktiveret; 

 

 

 

 

 

Dorte 

Dorte. 

 

 

4 Nyt fra kredsen: Der har været afholdt møde. 

Ved mødet informerede kredsformanden om nyt 

fra Haveforbundet. De enkelte medlemmer 

orienterede fra egen haveforening. 

   

5 Opgaver/opgavefordeling: 

Havevandring: 

tirsdag den 20/6- Kresten og Margit - Nord 

onsdag den 21/6 – Bent og Birgitte -Øst 

fredag den 23/6 – Dorte – Cindy - Syd 

Vandaflæsning: 

mandag den 3. juli – Kresten – Bent 

tirsdag den 1. august. Cindy - Birgitte 

Ladebal: 

Indkøb: Dorte og Bent 

Lørdag formiddag: Kl. 09: Dorte, Bent, Margit 

Søndag kl. 10: Oprydning  

Grønne udvalg: Klatregreb er taget ned –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi beholder dem indtil videre for at se, 

om vi får brug for dem 
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Legeplads: Ved skibet er der begyndt at komme 

græs op, dette skal fjernes. 

 

 

Pumper: Efterset 

Drænudvalg: 

 

 

Bygningsudvalget: 

 

Pga. af foreningens økonomi ventes der 

med at på sand fyldt på ved skibet til 

næste år. 

 

 

Kommer med et oplæg til bestyrelsen 

vedr. prioritering af drænarbejdet 

sidst i august. 

Kommer med et oplæg til bestyrelsen 

vedr. bygningsstatus sidst i august. 

6 Eventuel: 

Musik er aftalt både til ladebal og præmiefest. 

 

 

  

7 Næste møde: Tirsdag den 8/8 kl. 16.00. 

jubilæumsmøde Tirsdag den 22/8 kl.16. Birgitte 

indkalder suppleanter. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


