
Ref. fra bestyrelsesmøde den 22. februar, 2017 klokken 18.30 til 20.30 hos  

Kirsten, Søndergade 24, 1. th. 4180 Sorø 

Referat:  Kirsten og Helle 

Ordstyrer: Helle 

Sted: Hos Kirsten 

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

Dagsorden 

1. Gennemgang af dagsorden – andre punkter? 

2. Bordet rundt, status og aftaleopfølgning. Herunder evt. henvendelse fra 

medlemmer  

3. Regnskab og økonomi 

4. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 

5. Status og problemløsning vedr. vedtægtsudvalget arbejde.  

6. Videreudvikling af aktivitets- og havekalender for sæsonen 2017.  

7. Status på hjemmeside, computere samt administration 

8. Udvikling af handleplan for 2017  

9. Udvikling af vedligeholdelsesplan for foreningen 

Evt. 

 

1. Ikke noget at tilføje 

2. Merete arbejder videre med at undersøge Mobil-Pay muligheden. 

Søren; Have 20 er sat til salg. Have 27 er solgt  

Ove; Sag om mulighed for affaldscontainer til husholdningsaffald.  Har ikke 

fået noget svar fra Teknik- og Miljø i kommunen endnu. Vedr. samletank til 

kemisk affald er der ej heller kommet svar fra kommunen. Derudover er 

kommunen blevet bedt om at definerer, hvad natligt ophold er. Det er en 

formulering, der står i foreningens lejekontrakt med kommunen. Der er heller 

ikke kommet svar. Til orientering er P-pladsen ved Grønningen offentlig. 

Foreningens medlemmer og foreningens gæster opfordres til at parkere der i 

stedet for på Fægangen, som er en ulovlig parkeringsplads. 

3. Et havemedlem der troede, at hun ikke havde fået sine 1000 kroner, er blevet 

mindet om, at hun har modtaget pengene. Der er blevet lavet aftale med 

revisor om regnskabsmøde den 28. august klokken 11.00. 



4. Nanna indkøber sodavand og Ove tager øl med. Der skal vælges referant, 

ordstyrer og stemmetæller. Bestyrelsen foreslår; Ove som ordstyrer og Kirsten 

som referant. 

5. Arbejdsgruppen vedr. vedtægtsarbejdet er delvis under opløsning på grund af 

samarbejdsvanskeligheder. Bestyrelsen undersøger, hvilke muligheder der er 

for at forsætte arbejdet. 

6. Fastlagte dage: Hakkedage: 7. maj og den 30. september, kl 10.00- 12.00. 

Plantebyttedag: 27. august 2017 kl. 10.00- 12.00. Den 19. august, 

havejubilæumsfest. Den 27. september generalforsamling klokken 19.00.  

7. Merete kontakter Lone i forbindelse med afklaring vedr. en elektronisk 

kalender på hjemmesiden.  

8. Udskydes 

9. Udskydes 

Evt. Næste møde den 22. marts 2017 hos Kirsten, 18.30 til 21.00 

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

 

 

 


