
Referart fra bestyrelsesmødet 14. august 2019 
Klokken 18.30 til 20.30, Værkerne 

• Gennemgang af dagsorden og valg af referent 

Helle 

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

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

-to haver har ikke fulgt foreningens og lovgivningens rammer for arbejdet på 

foreningens vandledning. Begge haver har modtaget brev. Der er ingen haver til salg 

pt. 

• Status på regnskab. Revisor kontaktes og regnskabet afleveres uge 33/34 

• Planlægning af generalforsamling. 

- Revisor kontaktes i uge 33/34 

- Udvikling samt udsendelses af dagsordenen; Indkaldelsen kommer ud i uge 36 

- Formandens beretning; punkter til formanden aftales på mødet den 28. august 

- Forplejning – tales igennem den 28. 

- Dirigent – der peges i år på en intern dirigent. 

- Afklaring af hvem der er på valg og hvem der ikke er. Merete og Ib er på valg. 

Helle, Majbritt og Ulrik er ikke på valg 

• Status på kassér-opgaven; Mulighed for at få bogføringsopgaven lagt ud til en 

professionel. Bestyrelsen for regnskabsåret 2019/20 beslutter om 

bogføringsopgaven skal lægges ud. 

• Skorstensfejeren. Havelejere tager fremover selv kontakt til skorstensfejeren, når 

skorstenen skal fejes en gang om året. 

• Ordensregler og havekig. Ved gentagene manglende havehold – hækklipning samt 

lugning tages foreningens ordensregler i brug vedr. havemand. 

• Parkering Fægangen. Sorø kommune vil i løbet af efteråret opsætte skiltning om 

Fægangens parkerings forhold. 

• Hegn i haverne. Bestyrelsen overvejer at rejse problematikken omkring plankeværk i 

haverne ud mod havestien på den kommende generalforsamling.  

• Status på afvikling af ulovlige installationer. Alle sager er afsluttet. Sorø kommune 

har givet positiv tilbagemelding. 



• Status havekalender. Den 17. august er der lugedag. Der serveres pølser. 

• Status kontakt til Sorø kommune/ Vej og park vedr. nedkørsler på Fægangen. Sorø 

kommune udbedre nedkørslerne med stabilgrus. Tidspunktet kendes ikke. 

• Mødeplanlægning. Næste møde afholdes den 28. august kl. 17.30 til 19.30, lokale 

205. Værkerne 

• Eventuelt 

Intet 

 

	  


