
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  13.	  maj	  2018	  

Tilstede:	  Daniel	  (referent),	  Helle,	  Ib,	  Nanna	  og	  Merete	  
Fraværende:	  Helene	  

Gennemgang	  og	  godkendelse	  af	  dagsorden	  

	   Godkendt	  uden	  tilføjelser	  

Bordet	  rundt	  

	   Nanna	  har	  indhentet	  nye	  tilbud	  mht.	  klipning	  af	  hæk	  og	  havegang,	  med	  henblik	  på	  at	  få	  lavet	  
en	  bedre	  aftale	  i	  forhold	  til	  pris.	  

	   Merete	  afsøger	  hos	  akademiet	  om	  hvorvidt	  vi	  må	  afskaffe	  fælles	  hæk	  afklip	  fra	  hækken	  mod	  
skoven	  

	   Ib	  har	  afsøgt	  at	  få	  sløjfet	  to	  brønde,	  prisen	  vil	  være	  omtrent	  15.000,	  grundet	  prisen	  vil	  denne	  
udbedring	  udskydes.	  Dette	  er	  OBS	  punkter	  til	  2018/2019.	  

	   Der	  er	  fundet	  et	  rottehul	  langs	  hækken	  til	  kirkegården,	  Ib	  tager	  henvendelse	  til	  kommunen.	  

Henvendelser	  fra	  medlemmer	  

	   En	  havelejer	  har	  udtrykt	  utilfredshed	  med	  en	  nabohave.	  	  Bestyrelsen	  har	  debatteret	  
problematikken,	  og	  kan	  godt	  forstå	  udgangspunktet,	  

	   Der	  har	  været	  henvendelser	  fra	  havelejere	  der	  har	  set	  anvendelse	  af	  gift	  i	  haverne	  eller	  
havegangen.	  

	   Det	  er	  imod	  både	  vores	  lejekontrakt	  samt	  vedtægter	  at	  anvende	  gift	  i	  haverne	  og	  på	  
havegangen.	  

Kasseren,	  status,	  mv.	  

	   Der	  er	  lavet	  et	  opdateret	  budget.	  Bestyrelsen	  har	  været	  nødt	  til	  at	  indstille	  arbejdet	  med	  
drænprojekterne,	  og	  konservere	  budgettet.	  Bestyrelsen	  vil	  forsøge	  at	  spare	  på	  budgettet	  og	  arbejde	  på	  at	  
foreningen	  i	  fællesskab	  holde	  havegange	  med	  mere,	  dette	  kan	  spare	  foreningen	  op	  til	  30.000	  hvis	  dette	  
gøres.	  

Orientering	  om	  hakkedag	  den	  5.	  maj	  

	   Følgende	  overstående	  punkt,	  vi	  ønsker	  at	  gøre	  dette	  hyppigere,	  med	  bedre	  varsling	  for	  
arrangementet,	  foreningen	  vil	  stå	  for	  sandwiches,	  kaffe	  og	  the.	  Lue	  laget	  vil	  forsøge	  igen	  den	  8.	  juni	  og	  den	  
30.	  juni.	  Helene	  skriver	  ud	  til	  medlemmerne	  angående	  luedage.	  

Status	  på	  havekig	  



	   En	  general	  henvendelse	  vil	  blive	  udarbejdet	  af	  Merete	  og	  de	  haver	  hvor	  bestyrelsen	  har	  
fundet	  fejl	  og	  mangler.	  

Forberedelse	  af	  generalforsamling	  herunder	  mødeleder	  

Ib	  udarbejder	  en	  plan	  for	  hvilke	  områder	  der	  mangler	  dræn,	  og	  bestyrelsen	  arbejder	  på	  at	  indstille	  en	  plan	  
for	  vedligeholdelse	  af	  samme.	  Dette	  tages	  op	  ved	  næstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

Helle	  arbejder	  på	  en	  idé	  med	  hensyn	  til	  at	  hvordan	  vi	  kan	  arbejde	  med	  vand,	  og	  arbejde	  med	  at	  udarbejde	  
et	  skema	  som	  havelejere	  kan	  udfylde.	  Dette	  tages	  op	  ved	  næstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

Daniel	  tager	  kontakt	  til	  Daniel	  Panduro	  medlem	  fra	  kommunalbestyrelsen	  på	  Frederiksberg	  med	  henblik	  på	  
mødeleder.	  

Daniel	  tager	  kontakt	  til	  Tobias	  Holst,	  tidligere	  formand	  for	  Lærerstuderendes	  Landskreds.	  

Status	  drænarbejde	  herunder	  reetablering	  af	  div.	  Samt	  udbedring	  af	  ulovlig	  installation	  på	  havegang	  

Der	  er	  ankommet	  faktura	  på	  det	  udførte	  arbejde.	  Grundet	  installationens	  ulovlige	  natur	  er	  bestyrelsen	  nødt	  
til	  at	  handle	  på	  samme.	  Ledningen	  er	  lovliggjort	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Bestyrelsen	  vil	  prøve	  at	  afklare	  
hvordan	  regningen	  skal	  betales,	  Ib	  udarbejder	  et	  oplæg	  til	  fordeling	  af	  fakturaen.	  

Ib	  udarbejder	  en	  plan	  for	  hvilke	  områder	  der	  mangler	  dræn,	  og	  bestyrelsen	  arbejder	  på	  at	  indstille	  en	  plan	  
for	  vedligeholdelse	  af	  samme.	  Dette	  tages	  op	  ved	  næstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

Medlemmer	  bør	  henvende	  sig	  til	  bestyrelsen	  hvis	  de	  har	  problemer	  med	  dræn	  i	  haven.	  

Ny	  vandmåler	  

Ny	  vandmåler	  betales	  og	  etableres	  af	  Sorø	  vandforsyning.	  

Status	  Vedtægter	  

Der	  vil	  blive	  arbejdet	  på	  vedtægter	  især	  i	  juli	  måned.	  

Igangsættelse	  af	  udvikling	  af	  årshjul	  

Udsættes	  til	  næstkommende	  møde,	  det	  fungerer	  meget	  godt	  foruden	  vurderes	  det	  af	  bestyrelsen	  

	  

Evt.	  

Ib	  har	  fundet	  regning	  til	  proviantering	  af	  møde,	  udestående	  vil	  blive	  indfriet	  ved	  lejlighed.	  

Næste	  møde	  torsdag	  21.	  juni	  kl	  19.00	  i	  have	  41.	  

Daniel	  sender	  udkast	  til	  vedtægter	  senest	  d.	  16.	  juni	  

Havekig	  7.	  juli	  


