
Ref. Fra bestyrelsesmøde den 27 april 2021 

Alle fra bestyrelsen var til stede. 

1. Nyt fra formanden 

2. Nyt fra kassereren 

3. Planlægning af generalforsamling. 

4. Evt. 

 

1. Formanden er blevet kontaktet af NK forsyning vedr. gravearbejde i forbindelse med opsætning af 

strømkasser. Indkørslen til forenningen vil i perioder være spærret og der henvises til asfaltsti ved 

Ellebækvejen. 

Vi skal være obs på haver der ikke har byggetilladelser på det der er opført. Endvidere er der 

konstateret rotter i haver omkring flagstangen hvilket gør at vi skal have øje for affald der ligger 

henkastet i haverne. Vi vil henstille til at der ikke fodres fugle eller andet der kan tiltrække rotter. 

Der er blevet spulet dræn forskellige steder i haveforeningen. Ved have 132 er der et dræn der er 

faldet sammen. Der arbejdes på at få udbedret det. 

Der vil blive sat skilt op ved have 95, der gør opmærksom på at vejen ender blindt. 

Der har været stor søgning på haver, hvilket har resulteret i at der ikke pt. Er haver til salg i 

foreningen. 

Formanden orienterede om chikane fra beboer i have 115. Det undersøges hos advokat hvad der 

kan gøres. 

2. Der er sendt 3 rykkere ud til folk der ikke har betalt haveleje 

Økonomien ser meget fornuftig ud, og der ligger ikke regninger der er til betaling lige pt. 

Der er 28 aktive og 2 passive på ventelisten. 

3. John sørger for annoncering efter gældende regler. 

Claus sørger for drikkelse. 

HP sørger for stemmesedler. 

Der skal laves en opdateret medlemsliste der skal ligge til afkrydsning af de fremmødte 

Bestyrelsen mødes 9.30 og gør klar. 

4. Skraldemanden har gjort opmærksom på at der er problemer med toiletposer der puttes i 

containere. HP kontakter kommunen for at finde en løsning på problemet. 

Der har tidligere været forespørgsel på containere til glas og metal. Vi kan godt få opstillet disse 

men skal være opmærksomme på at de så vil stå til offentlig benyttelse. Vi tager kontakt for at få 

opstillet ved siden af de nuværende containere. 

Det undersøges hos kommunen om vi må nedgrave godkendte opsamlingstanke i haverne. 



Ref. Hans Peder Christensen 


