
 

Referat fra bestyrelsesmøde 26-05-2020. 

Mødedeltagere: Hans Peder, Michael, Claus, John 

 

1. Nyt fra formanden 

2. Nyt fra kassereren 

3. Havevandring 

4. Arbejdsdagen 

5. Nyt møde. 

6. Evt. 

 

1. Vi er blevet kontaktet af grundejerforeningen ved indkørslen fra Hvedevænget, at der bliver 

kørt stærkt ud fra haveforeningen. De hajtænder der er malet ved udkørslen er næsten slidt 

væk og det giver nogen farlige situationer. Jeg har forespurgt hos Karine på forvaltningen hvem 

det er der står får denne opgave og hun vender tilbage når hun har undersøgt sagen. 

 

Christa fra team affald i Næstved er ved at undersøge om der er mulighed for opsætning af 

glascontainer i haveforeningen. Jeg har ikke fået noget svar endnu. 

 

Den have der er sendt til fogedretten er tilsyneladende ikke kommet videre fra advokaten. Det  

er uholdbart med en advokat der ikke tager opgaverne fra haveforeningen alvorligt og Claus 

prøver at tage kontakt til en anden.  

 

Der er kommet mail fra have 64 om at et dræn skulle være stoppet. Jeg kontakter lejer og ser 

på det. 

 

Vi mangler at lave en byggeansøgning på skur i fælleshaven. Bliver sendt af sted så hurtigt som 

muligt. 

 

2. Der er ikke så meget nyt fra kassereren. Økonomien ser fornuftig ud. 

 

Der er lukket for opskrivning på ventelisten. Det står pt. 27 på listen og vi skriver ikke flere op 

før vi kommer under 20 igen. 

 

3. Vores første havevandring gav anledning til påtale over for 20 haver. Der er sendt ud til alle 

med hvad der skal laves. 

 

De haver vi var blevet bedt om at se på med hensyn til bygninger, er indberettet til kommunen 

og der er ikke kommet noget retur endnu. 

 

4. Følgende opgaver forsøges løst på vores arbejdsdag den 13. juni. 

Rep. af veje, vejbump, samle skrald, klippe hæk, udskifte vandhaner, ligge brøndringe ved 

vandhaner, etablere trappe ved skurvogn i fælleshave. Opgaverne er skrevet i prioriterings 

rækkefølge. 

 

5. Nyt møde er den 30-06 kl. 19.00. 

 

6. Husk vi har hygge efter havevandring den 16-06 

 

Ref. Hans Peder Christensen 


