
 

Referent: Merete 
Til stede: Ib, Karin, Merete, Majbritt 
Fravær: Ulrik 
 
Forhold omkring ulovlig anvendelse af vand jf. pkt. 12 i ordensreglerne. 

Der var enighed om et brev til medlemmet, med opkrævning af gebyr for anvendelse af vand, der IKKE er 
inden for rammerne af ordensreglerne. 

Ulrik har synet have 105 og laver en skriftlig konklusion på synet. Brevet skal overgives til nuværende og 
kommende havelejere som dokumentation på, at de er bekendt med og indforstået med, at der er forhold i 
haven der skal bringes i orden før salg, samt at kommende lejer er bekendt med forholdene i haven. 

Ad. ”bekymringsnak” med et havemedlem 6. juni. Der er ikke svaret tilbage på, om vedkommende har 
kommentarer til referatet. De øvrige deltagere i mødet har godkendt referatet. Merete rykker for 
tilbagemelding på referatet og uploader dette så snart det er godkendt. 

Foreningens samlede vandforbrug er steget markant de seneste uger. Bestyrelsen har vurderet at vi samlet 
bør forsøge at reducere vores vandforbrug i foreningen. Derfor, sendes en besked til alle medlemmer, om 
at reducere vandforbruget i en kortere periode. I beskeden til medlemmerne vil fremgå, at det kun er 
tilladt, at bruge håndholdt haveslange og vandkande og ellers fortsat som pkt. 12 i ordensreglerne, indtil 
andet bliver udmeldt. 

Der er store piletræer i en have på havegang 3. Piletræerne påvirker muligvis foreningens sidedræn. 

Nævnte have er sat til salg. Der er derfor brug for en plan for piletræerne her og nu, i øvrigt jf. beslutning 
fra generalforsamlingen 2019. 

Det besluttes at medlemmet orienteres om, at den nye havelejer vil hæfte for eventuel plan omkring 
piletræerne. Havemedlemmet skal dog sammen med nabo beskære piletræerne hurtigst muligt. 

Trods en lille budgetoverskridelse på etape 2 på drænarbejdet på cirka 10.000 kr., besluttedes det at 
iværksætte kikkertundersøgelse og spuling af de tre sidedræn. 

Status på sidedræn er en forudsætning for, at bestyrelsen kan fremlægge og få godkendt budget for 3. 
etape af drænarbejdet på kommende generalforsamling. 

Forhåbentlig vil undersøgelsen give os svar på, hvilken indvirkning piletræer og i øvrigt andre store træer 
har på drænet, så vi har et bedre grundlag, for en drøftelse af foreningens fremtidige ordensregler på dette 
område. 

Vi har indhentet pris på arbejdet og der bevilges maksimalt 4.000 kr. til hele opgaven. 

Der er bevilget 13.500 kr for klip af foreningens hæk. Opgaven forventes gjort medio juli måned. 

Ibs søn har ikke udført VVS arbejde i og for foreningen. 

 

Næste møde 6. juli kl. 17 i have 1. 


