
Dagsorden for bestyrelsesmødet 20. juni 2019 

klokken 17.30 til 19.30, Værkerne 
Referent; Helle 

Ordstyre; Helle 

• Velkommen til Ulrik i bestyrelsen. David er trådt ud af bestyrelsen 

 

• Gennemgang af dagsorden og valg af referent. 

 

• Bordet rundt (orienteringer) herunder henvendelser fra medlemmer; forslag og 

klager, der skal behandles af bestyrelsen samt status på havesalg. 

 

Havens skabe ordnes, Det er observeret at der er smidt haveaffald på Grønningens 

parkeringsplads. Der er taget kontakt til den berørte have. Det understreges at det er 

forbudt for foreningens medlemmer at smider haveaffald eller andet affald i skoven, 

på Grønningen eller andre steder. Haveaffald og andet affald bortskaffes i hjemme 

eller på genbrugspladsen. Der er medlemmer der har henvendt sig til bestyrelsen 

vedr. havens bier. Bestyrelsen lægger op til at det rejses som punkt til den 

kommende generalforsamlingen.  

 

• Status på regnskab, herunder status på div. rykkere m.v. for 2019. 

  

Alle haver har nu betalt haveleje for 2019. Ulrik påtager sig at følge forbyggende op 

på de haver der ikke betaler rettidigt i 2019, i 2020. Bestyrelsen bruger meget tid på 

opfølgning på manglende betalinger fra en håndfuld af foreningens haver. Ulrik 

træder ind som føl på kasser opgaven som varetages af Merete. 

 

• Mulighed for at få bogføringsopgaven lagt ud til en professionel.  

 

Kassereopgaven gennemgås til næste bestyrelsesmøde gennemgås opgaven med 

henblik på at vurdere at der skal bruge udefrakommende hjælp. 



 

• Status afvikling af toiletter m.v. 

  

To haver har endnu ikke afviklet deres ulovlige toiletforhold. Bestyrelsen tager 

kontakt til de to haver.  

 

• Status havekalender  

 

Intet at bemærke 

 

• Parkering Fægangen. 

  

Der tages kontakt til Sorø politi inden den kommende general forsamling. med 

henblik på at afklare parkering på Fægangen. Punktet tages op på general 

forsamlingen. 

• Nedgravning af kable i Fægangen 

Bestyrelsen skriver til Vej og park om problemer med opdækning efter nedgravning 

af kabel og reetablering af vores nedkørsler. 

• Havens udvikling 

Drøftelse af hvordan vi styrke fællesskabet i foreningen. Hvor er vi på vej hen? 

• Ekstra havekig  
 
På grund af det megen regn går bestyrelsen et ekstrahave kig den 10. juli klokken 
10.00 
 

• Klipning af hæk 
 
Det undersøges hos to havefirmaer, hvad det vil koste at klippe hækken. Derudover 
forsøges det at samle en gruppe der kan klippe hækken. 
På generalforsamlingen skal det drøftes hvordan vi fremadrette får klippet hækken. 
 

• Mødeplanlægning.  



Næste bestyrelsesmøde den 14. august 18.30 til 20.30, 2019 på Værkerne 

Eventuelt 

Intet 

 

	  


