
 
 
Bestyrelsens beretning 2017 
 
 

Tilbageblik – hvad har bestyrelsen arbejdet med i det år 
der er gået? 
 

• Formanden trak sig midt i sæsonen og bestyrelsen har 
herefter arbejdet med delt formandskab 

 

• Organisering af bestyrelsens arbejde; opgavefordeling, 
sat bogføring i system, organisering og aktivering 
afhjemmesiden hvor b.la. bestyrelsens referater kan 
læses, opdatering af medlemslisten, omlægning af 
udsendelse af breve til medlemmerne med henblik på at 
sparre på porto, systematisere referart-skrivning, 
gennemgang af lejekontrakter, udviklet en havekalender 
med aktiviteter for sæsonen m.v. 
 

• I forhold til hjemmesiden vil bestyrelsen sige særlig tak 
til Lone Blume for samarbejdet med hjemmesiden. 

 

• Der har været afholdt 16 bestyrelsesmøder og tre 
generalforsamlinger 

 



• Der har været én vanskelig sag vedr. manglende rettidig 
betaling samt eksklusion. Sagen fremlægges for 
fogedretten inden for de næste måneder. Sagen er 
endnu ikke afsluttet. 

 

• Gruppen som blev nedsat ved sidste generalforsamling 
for at gennemgå samt renovere foreningens vedtægter 
gik delvist i opløsning på grund af 
samarbejdsvanskeligheder. En anden gruppe forsøgte at 
arbejde med vedtægterne. Det er ikke kommet til 
bestyrelsens kendskab, hvad der er kommet ud af dette 
arbejde. 

 

• Omlægning af havekig til to gange i sommersæsonen 
samt direkte henvendelse til havelejere der ikke passer 
deres have og havegang i henhold til vedtægterne. Syv 
haver har fået brev om krav om totaloprydning. To af 
disse haver er blevet ekskluderet på grund af manglende 
respons på de tre skriftlige henvendelse de har 
modtaget. 

 
Bestyrelsen henstiller til at haverne passe og er pæne 
hele året og ikke kun op til at der er annonceret havekik. 
 

•  Der er afholdt tre havehakkedage i forbindelse med 
vores fællesarealer. Ca. 15 haver møder op. Punkt på 
dagsordenen 



 
Tak for kage og kaffe efter hakkedagen til gæstfrie 
havelejere. 
 

• Der har været afholdt én plantebytte dag, med ringe 
tilslutning 
 

• Der er kommet nye lukkehaner på alle vandposter på 
gangene. 
 

• Der har været afholdt to møder med Kaj Andersen om 
mulige løsninger i forbindelse med dræning af haven. 
Der arbejdes fortsat på at løse problemet 

 

• Undersøgelse af mulighed for affaldscontainer 
(husholdningsaffald) – punkt på dagsordenen 

 

• Og så har der været inviteret til 75 – års 
fødselsdagshavefest i anledningen af foreningens runde 
fødselsdag. Festen måtte desværre aflyses, da der ikke 
var nok tilslutning til festen. Men maskering af de 75 år 
gik ikke ubemærket hen, da Sorøavisen braget en stor 
flot artikel om foreningen– over sommeren.  
 

Det næste år – hvad vil bestyrelsen arbejde med det 
kommende år? 
 



• Opdatering af vedtægterne – udvikling af et sæt nye 
vedtægter 

• Udarbejde et administrativt årshjul 

• Dræning af haven 
 
Tak for ordet 
 
 
 


