
Referat bestyrelsesmøde 3.marts 2021 
 
 
Til stede via Teams: Karen, Casper, Henrik og Sine 
Fraværende: Peter, Nicolaj og Bent 
 
Regnskab: 
 

- Casper retter henvendelse til billagskontrollanterne med henblik på at få godkendt 
regnskabet.  
Efterfølgende skriver formand og kassereren under.  
Og regnskabet fremlægges for foreningens medlemmer til generelforsamlingen 
Evt. vedhæftes regneskabet i medlemsbrevet Peter taler med Casper herom.  

 
- Alle medlemmer har betalt haveleje for 1. halvår 2021 samt alle på ventelisten har betalt 

opskrivningsgebyr for 2021 
 

- Alle udgifter er opdaterede 
 

 
Rod i byttegebyr: 
 

- Bestyrelsen skriver en ny paragraf til ordensreglerne/vedtægter vedr. gebyr ved køb af 
have.  

- Der er generelt rod i, hvad der er blevet betalt tidligere fra nye medlemmer ved havesalg.  
- Bestyrelsen skal skrive en tydelig procedure for salgsforløbet. 

 
Opgaver fra sidst: 
 

- Karen tilpasser rettelser i pixie-udgaven. Info. Om haven til ny ankomne medlemmer 
- Karen vil fremover være redaktør på velkomstbrevet til nye medlemmer.  

(Alle kan i princippet få et fysisk eksemplar) 
 

- Afventer Nicolajs skriv om § vedligehold af haver/ hæk højde mm.  
 

- Vi beholder §8.2 og prøver de ”gulesedler” af i sommeren, hvis det bliver nødvendigt at 
rykke medlemmer for at vedligeholde deres have.  
 

- Mogens vil godt bistå med sin ekspertviden og deltage i et kommende kloakeringsudvalg 
 

- Vi vedholder de 200,- til årlig opsparing. Og vi skal udarbejde en vedligeholdelsesplan/ 
hvad bruger vi pengene til i forbindelse med den årlige opsparing på ca. 8500,- 
 

- Foreningsbrev sendes i marts. (Peter skriver udkast) 
Emner i brevet: 



 
- Spørge ud om nogen vil påtage sig pladsmands erhvervet, nu hvor Stella og Henrik sælger. 
- Overvej om nogen vil være med i et kommende kloakeringsudvalg? 

 
Foreningsarbejde finder sted den sidste søndag i måneden kl. 10-12  
I april og september er alle deltagende, og vi går først fra foreningsarbejdet når alt er færdig gjort. 
☺ 
Datoer for foreningsarbejde og containere  

- Storskrald i påsken ankommer d. 31.3 (bemærk dagen før sæsonstart, ingen parkering på 
afspærringen fra tirsdag d. 30.3) 

- Foreningsarbejde 25. april (Telt op og grøn container ankommer d. 22.4.) 
- Foreningsarbejde 30. maj (grøn container ankommer d.27.4) 
- Foreningsarbejde 27. juni (grøn container ankommer d.24.6.) 
- Foreningsarbejde 25. juli (grøn container ankommer d.22.7) 
- Foreningsarbejde 29.august (grøn container ankommer d.26.8.) 
- Foreningsarbejde 26.september (grøn container ankommer d.23.9.) sidste gang i sæsonen.  
- Storskrald ankommer d. 30.september 

Der kan opstå ændringer, hvis ikke det er muligt at få container fra kommunen.  

Husk! Ingen parkering fra kl. 18.00 onsdagen før containeren 
ankommer.  
Vi glæder os over, at vi ikke har haft nogen anmeldte indbrud i vinterhalvåret.  
Vi glæder os til at se jer snart i sæsonen 2021.  
Noget I den stil skriver Peter ind i et medlemsbrev.  
 
Bestyrelse har givet Claus mandat til at udtale sig på forenings vegne omkring Lynetteholmen via ø 
kommunaludvalg østkredsen amager. Vi håber, at han vil fremlægge mere for bestyrelsen til 
sommer.  
Han får mandat fra flere haveforeninger på Kløvermarksvej 
 
Haveforeninger på Kløvermarksvej Hjemmeside.  
Hjemmesiden er betalt af HF Rosen. Casper taler med Claus om, hvad tanker er ved hjemmesiden 
og om de øvrige foreninger ikke skal bidrage til det økonomiske. 
 
Casper taler med Claus om at opdatere hjemmesiden i forhold til venteliste og corona forbehold.  
Og at det gøres tydeligt hvilken § der er vigtig at trække frem.  
 
Sine og Karen har skrevet brev til Einer Bo, arving af hav 699. Et brev hvori der står, at han ikke kan 
overtage havelejemålet. Brevet er også mailet til hans advokat.  
 
Henrik kontakter Lone i forhold til rengøring af toiletterne her i foråret. Der gøres rent en gang 
ugentligt i sæsonen start. Folk må selv sørge for at gøre rent før og efter brug.  
 
Nyt møde d. 7.4.21 kl. 18.  
Vi afventer om vi kan møde fysisk, eller om det bliver på Teams.  



 
 
 


