
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 31. maj kl. 18.30 hos Kirsten/haven 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Bordet rundt, status og aftaleopfølgning. Herunder svar vedr. henvendelse fra 

medlemmer  

3. Kasserer 

4. Status m.v. vedr. haveindbetalingerne 

5. Status vedr. vandhaner 

6. Status; havegangene og ukrudt 

7. Planlægning af fest 

8. Generalforsamling; planlægning  

Evt. Næste mødedato 

Referart 

Tilstede: Afbud fra Søren ellers var alle andre fra bestyrelsen til stede samt 

suppleant Michael Wengel Nielsen 

Referent og ordstyrer: Helle 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med tilføjelses af punktet: Formandsposten 

2. Formandsposten 

Ove/formanden er flyttet til Haslev og sætter sin have i Fægangen til salg i 

nærmeste fremtid. Det betyder, at han ikke længere ønsker at være formand 

og bestyrelsesmedlem i foreningen.  

Bestyrelsen tog formandens ønske til efterretning og besluttede at udsætte 

drøftelsen af en ny konstituering af bestyrelsen, alternativt en ændret 

forretningsorden for bestyrelsen til et møde, hvor bestyrelsen var fremmødt 

fuldtallig. Suppleant Michael Wengel Nielsen, valgt på generalforsamling 

november 2016, indtræder samtidig i bestyrelsen.  

Bestyrelsen takker Ove for det store arbejde, han har lagt i foreningen og 

ønsker held og lykke i Haslev. 

Der hænges snarest opslag i foreningens kasser vedr. telefonisk kontaktinfo. 

til bestyrelsen. I den forbindelse indkøbes en bestyrelsestelefon. 

Der laves overlevering af Oves materialer og sager i uge 24. 

 



3. Bordet rundt, status og aftaleopfølgning. Herunder svar vedr. henvendelse fra 

medlemmer  

Sagsbehandling af henvendelse fra naboer til have som pt. står som dødsbo. 

Haven er mangelfuldt passet. Bestyrelsen får slået græsset samt klippet 

hækken. 

 

4. Kasserer 

Intet at bemærke 

 

5. Status m.v. vedr. haveindbetalingerne 

En havelejer har ikke indbetalt den årlige haveleje. Havelejeren har modtaget 

to rykkere samt personlig henvendelse. Havelejeren vil modtage 3. brev om 

opsigelse af lejemålet såfremt lejen ikke er betalt den 1. juni 2017. 

 

6. Status vedr. vandhaner 

Havens vandhaner efterses for utætheder og VVS tilkaldes, hvis det er 

nødvendigt. 

 

7. Status; havegangene og ukrudt 

Der er udsendte reminder vedr. lugning af havegangen udfor eget havestykke. 

De allerfleste havelejere har nu luget havegangen. Der er dog et par 

havelejere, som ikke har luget endnu.   

 

8. Planlægning af fest 

Der indkaldes til møde i festudvalget i uge 23.  

 

9. Generalforsamling; planlægning 

Der laves aftale med en mulig ordstyrer for generalforsamlingen. Der følges 

op på lokaler til generalforsamlingen. 

Evt. Næste mødedato den 13. juni i Kirstens have 

Michael Wengel Nielsen           Merete Kleist           Kirsten Uldall       
 
Helle Mylund Jacobsen     Søren Helqvist                Majbrit Sultana 
 
Nanna Strand Olsen 


