
Referat 7. juni 2021 

 

Salg af haver:  

Hvor langt er vi? Der er overført betaling og gebyr for begge haver. 

Salær til foreningen (Peter og Sine) betales af have 699.  

Have 699: Der kommer et flyttefirma og tømmer huset. Ulovlig tagrende mod nabo skal fjernes (hvem 

betaler?) Sine kontakter advokaten, der administrerer boet. Hvis de ikke betaler, gør vi som forening det. 

Mona har fået vurderet sin have. 

Foreningsarbejdstider/ansvarlige 

Sine har taget Nicolais tider, da Nicolai er stoppet i bestyrelsen. 

 

Hæk til nabohaven  

Vi skal nedsætte et udvalg, der vil mødes med naboforeningen. De ønsker at drøfte vores input. Henrik 

deltager og skriver til formanden for naboforeningen. Sine deltager evt. også. 

Vi informerer om arbejdet på generalforsamlingen i bestyrelsens beretning. 

 

Ny sorteringsmulighed 

Vi informerer i bestyrelsens beretning, at vi har fundet en ny sorteringsmulighed. Vi indstiller, at Henrik får 

tillidsposten som skraldemand, som vi udvider til også at indbefatte bestilling af grønt- og 

storskraldscontainer samt at køre plastik, metal, pap og papir ud til tømning. Honorar 2.000,- 

 

Forberedelse af generalforsamling 

Festudvalget – skal det bestå? Vi tager Henriettes debatindlæg ang. sociale aktiviteter/festudvalg under 

valget til festudvalg. 

- Bestyrelsens indkomne forslag er klar til udsendelse. Vi har skrevet afsender (bestyrelsen) på.  
- Beretningen er skrevet. Karen læser korrektur.  
- Borde og stole? Henrik og Bent tørrer borde og stole af. 
- Stemmesedler: en stak papir fra kontoret 
- Afkrydsningsliste: vi tager en liste fra foreningsarbejdet 
- Øl og vand er der nok? Vi skal have mere – Casper køber hos nemlig.com. 
- Smørebrød undersøges af Casper. Er bestilt hos marketenderen.  
- Service købes af Bent. Bent melder, at der er fuldstændig styr på det. Vi opfordrer i øvrigt til, at folk 

selv tager tallerken og bestik med. 
- Flaske vin til Nicolai. Bent køber. 
- Mie er referent 
- Dorthe er ordstyrer 



HUSK  

• Debat om festudvalg: tages ved tillidspostvalget. 

• Efter valg til tillidsposterne: spørg om nogen vil være med i kloakudvalg. 
 

Indkomne forslag: Er der behov tager vi en ’snak’ om de indkomne forslag over mail – og så vidt det er 

muligt, mødes vi i god tid før generalforsamlingen og snakker om dem. 


