
Ref. Af bestyrelsesmøde i hf Ellevang den 16 marts 2021.  

Deltagere: John, Claus, Michael, Hans Peder. 

Afbud: Jan 

Dagsorden 

1. Nyt fra formanden. 

2. Nyt fra kassereren. 

3. Brev fra NK forsyning. 

4. Arbejdsdagen. 

5. Generalforsamlingen. 

6. Havevandringer. 

7. Nyt møde. 

8. Evt. 

 

1. Der har været problemer med dræn fra have 64. Problemet er løst ved spuling 

af dræn. Haverne 128 til 132 har været oversvømmede. Dræn fra 132 til 

Ellebækken er faldet sammen. Der bliver lavet nyt dræn. 

Der er et par lejere der har haft sat deres folkeregister adresse til deres have i 

hf Ellevang. Kommunen har henvendt sig og de implicerede har fået bragt det 

i orden. 

Vi har lavet et forsøg med knust asfalt som vejbelægning. Der er enighed om 

at vi ikke får et bedre resultat end vi får med granitstabil og at vi stopper med 

forsøget. 

Der er sat 3 containere op til restaffald. Disse tømmes tirsdag og fredag. Vi har 

forespurgt kommunen om mulighed for at få container til glas og til jern og 

metal. Vi venter stadig på svar fra dem. 

Havemanden fortsætter uændret fra sidste sæson. 

Der har været en forespørgsel på om der må sættes vaskemaskine op i 

haverne. Der står intet i lejekontrakten om at det ikke er tilladt. 

2. Opkrævningerne er sendt ud. Der er et par stykker der har sendt 

adresseændring i sidste øjeblik. Vi håber de er nået og blive registreret. 

Økonomien ser fornuftig ud. 

Ventelisten er på 28 aktive og 3 passive personer. Der opkræves for næste år 

den 1 april, så må vi se om det ændre noget på antallet. 



3. Oplæg fra NK forsyning blev drøftet. Der er enighed om at lave en deklaration 

med dem omkring levering af strøm til haverne. 

4. Der skal laves veje, samles affald og repareres på skurvogne 

5. Generalforsamlingen er 22 maj. På valg er John, Claus og Jan. Opgave 

fordeling laves på næste bestyrelsesmøde. Vi håber forholdene er 

normaliseret så meget at mødet kan afholdes. Vi vil henstille til at der kun 

deltager 1 fra hver have. 

6. 4 maj, 1 juni, 3 august og 7 september. 

7. 20 april. 

 

Ref. Hans Peder Christensen 


