
Referart fra bestyrelsesmøde i kolonihaveforeningen den 22. marts 
2017. 18.30 til 21.00 hos Kirsten 
 

Referat: Majbrit og Helle 

Ordstyrer: Ove 

Sted: Hos Kirsten, Søndergade 24, 1. th. 4180 Sorø 

Tilstede: Merete, Nanna, Kirsten, Helle, Søren, Ove, Majbrit. 

Dagsorden 

1. Bordet rundt 

2. Planlægning af åbenhus den 26. marts 

3. Udvikling af standart dagsorden 

4. Udvikling af procedure for udsendelse af referarter 

5. Åbning af vand 

6. Havefest 

Evt. 

 

1. Bordet rundt, 

-To havemedlemmer vil bage kage til åbenhus.  

-Kirsten har talt med rottemanden. Det ser ikke ud til, at der er rotter i vores 

forening.  

-Forslag om at annoncere generalforsamlingen i den lokale avis.  

- Have 14, 16, 57, 96 og 101 har opsat postkasser.  

- Havemedlem har fået svar vedr. forespørgsel om folkeregisteradresse i 

foreningen.  

- Tre haver er solgt. Det gælder have 10, 11 og 12. Boet fra have 108 betaler 

havelejen den 1. april. 

-Kaj Andersen har været på besøg i foreningen og kigget på dræn i foreningen. 

Vi starte med en slamsuger og går inde fra åen og ind i foreningen med 

kamera på, for at finde ud af om drænene i haven er stoppet. Kaj Andersen 

laver en brønd ud fra have 96. og 97. Arbejdet bliver lavet, når slamsugeren 

har tid. 

-Processen omkring de nye ophængs-skabe igangsættes. Der udarbejdes en 

tegning. Forslag om at kasserne bliver større. 

-Der arbejdes på at få kalenderen på hjemmesiden. 



 

2. Planlægning af åbenhus søndag den 26. marts. Kagerne er på plads. Der 

indkøbes kaffe og the. Bestyrelsen mødes hos Kirsten klokken 9.45. Helle, og 

Majbritt tager vand med. 

 

3. Udvikling af standartdagsorden. Bordet rundt, Kasserer, Evt. og næste møde. 

 

4. Udvikling af procedure for udsendelse af referarter.  Referartet fra et møde 

underskrives så vidt muligt på næstekommende møde. Herefter lægges det på 

hjemmesiden.  

 

5. Åbning af vand. Der åbnes for vandet den 29. marts. Bestyrelsen mødes 

klokken 17.00 på havegangen. 

 

6. Havefesten.  Festen flyttes til den 26. august. Udvalget består af Majbrit, Eva, 

Ove, Merete. Søren der går til hånde. Plantebyttedag flyttes fra den 27. august 

til den 19. august og festen flyttes fra den 19 august til den 26. august. Ide:  

undersøge om der findes historisk materiale et sted i foreningens gemmer og i 

lokalhistorisk arkiv. 

 

Evt. Diskussion om at etablere en havevandring med en konsulent. Der er                   

forslag om, at der skal være et emne. Der etableres havevandring evt. med 

konsulent i 2018, fordi der holdes jubilæumsfest i 2017. Der holdes åbenhave 

sammen dag, hvor der er plantebyttedag. Man stikker et flag i hækken, vis 

man vil åbne sin have for andre. Merete reviderer kalenderen. Næste møde 

den 10. maj klokken 18.30, hos Kirsten have 49 

Ove Klattrup       Merete Kleist   Kirsten Uldall       
 
 
Helle Mylund Jacobsen       Søren Helqvist  Majbrit Sultana 
 
 
Nanna Strand Olsen 
 


