
Referart fra bestyrelsesmøde i kolonihaveforeningen Fægangen, 25. 
januar 2017 
 

Referat: Majbrit og Helle 

Ordstyrer: Helle 

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

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

Dagsorden 

1. Gennemgang af dagsorden – andre punkter? 

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

medlemmer  

3. Evaluering af generalforsamling 

4. Regnskab og økonomi 

5. Mobiltlf./mobilpay 

6. Køreplan for brev ang. haveindbetaling 

7. Status på hjemmeside, computere samt administration 

8. Status på arbejdet med vedtægter 

9. Evt. ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtagelse af nye vedtægter samt 

nedsættelse af haveleje til 1200 kroner for sæsonen 2017 

10. Udvikling af handleplan for 2017  

11. Udvikling af vedligeholdelsesplan for foreningen 

Evt. 

 

1. Punkt 7, 10 og 11 flyttes til næste bestyrelsesmøde 

 

2. A: Kørsel på havegangen:  Anne (Have  ) har klaget til formanden vedr. kørsel 

på havegangen. Formanden indskærper, at der ikke må køres på havegangen, 

hvis vejret ikke tillader det. Det er jævnfør vedtægterne formanden der laver 

denne vurdering. 

B: Facebook: Peer (Have 98) har skrevet, der var tre unge og en bil i 

haveforeningen. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at de unge opholdt 

sig ved spejderhytten på den anden side af Fægangen.  



C: Formanden har kontaktet Peer og oplyst ham om, at han ikke må bo/have 

varigt ophold i sit hus. Bestyrelsen har modtaget en klage fra Peer der 

oplever, at han bliver overvåget. Taget til efterretning. 

D: Kirsten har tilmeldt sig et biavlerkursus og vil opstille et bistade i sin have. 

E: Der er solgt to haver siden november 

F: Der udarbejdes nye lejekontrakter på have 30 og 50, da de er mangelfuldt 

udarbejdet. 

 

3. Bestyrelsen er enige om, at generalforsamlingen gik godt. Der er enighed om 

at fastholde en mødeleder, som kommer udefra. Mødelederen ved de to 

sidste generalforsamlinger, ønsker ikke at påtage sig rollen længere. Der skal 

findes en ny mødeleder. Bestyrelsen er enige om, at referartet skal 

udarbejdes som et beslutningsreferat. 

    

4. Der laves afstemning af konto da Ove og Søren har sat penge ind. Ove og 

Kirsten sørger for det. Der er modtaget rykker fra vores websted. Kirsten har 

betalt regningen. Mener ikke at have set nogen regning. 

 

5. Bestyrelsen vedtager, at foreningen skal kunne benytte sig af Mobil Pay. 

Det er nogle problemer med at etablere Mobil Pay, da foreningen ikke har 

Danske Bank. Merete arbejder videre med at løse sagen.  

 

6. Haveindbetaling.  Åbenhus: Den 26. marts. Kl. 10.00- 12.00 hos Kirsten (Have 

49). Bestyrelsen vedtager, at man ikke kan indbetale årets haveleje som 

kontant betaling.  Søren er imod. Åbenhus-brev samt årskalender for 

aktiviteter i haveforeningen sendes til alle. Brevet udarbejdes af Merete og 

sendes efter at lejen for 2017 er fastsat på den ekstraordinære 

generalforsamling den 8. marts. Årskalenderen udarbejdes på 

bestyrelsesmøde i februar. 

 

8. Vedr. nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af nye 

vedtægter: Der er opstået uenighed om, hvad der blev sagt på 

generalforsamlingen og hvad der står i referartet. Efter generalforsamlingen 

har der været to haveejere der ønskede at deltage i gruppens arbejde. 



Bestyrelsen beslutter at arbejdsgruppen skal åbnes for de haveejere der inden 

for de to sidste måneder har ønsket at deltage i vedtægtsarbejdet. 

 

9. Bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 8. 

marts klokken 19.00, 2017 i Østervangs lokaler. Punkt: Nedsættelse af 

havelejen for havesæsonen 2017. Helle og Merete udarbejder indkaldelsen. 

Merete sender indkaldelsen ud inden udgangen af januar måned. 

 

Evt.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. februar, 2017 18.30 hos Kirsten. 

 

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


