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Referat: 
Bestyrelsesmøde i haveforeningen 16. oktober, 2020 
 
Referent: Merete 
Fremmødte: Majbritt, Karin Ib, Merete 
Afbud: Ulrik 
 
Klager: 
Bestyrelsen har modtaget flere klager rettet mod en have i foreningen. 
Klagerne er især rettet mod støjgener fra haven. 
Derudover går klagerne på, at børn fra vedkommende have, går ind i andre haver og tage frugt og blomster, 
samt at børnene smider affald på de fælles arealer gentagende. 
Da samme have over sæsonen har fået påmindelsesbrev og andre forhold der er i strid med foreningens 
regler, enedes om et påmindelsesbrev 2 med henvisning til, at hvis samme adfærd gentager sig i den 
kommende sæson, må vi desværre skride til eksklusion. 
Merete udarbejder et brev. 
 
Forespørgsel ang. regnskabet. 
Foreningens regnskab sendes til medlemmerne, i forbindelse med indkaldelse til næste generalforsamling i 
foreningen efter nytår. 
Vi håber med dette at undgå at spørgsmål fra medlemmerne, skal besvares individuelt. 
 
Opfølgning på havekig: 
Der skal følges op på havebreve d. 23. oktober. Majbritt, Karin og Merete sørger for det. 
 
Ang. Regnskab: 
Merete laver en oversigt over, hvem der har fået havebrev over sæsonen. 
Karin tjekker i bankoversigten hvem der har betalt. 
Karin får ”lugelisten” af Lasse (have 109), for en oversigt over deltagelse i sæsonens havelugedage. 
Når alt dette er samlet, kender vi hver enkelt medlems restance. 
 
E-boks. 
Merete undersøger om der er kommet en regning på havelejere fra kommunen. 
Regnskabet fra 2019 er ved en fejl ikke lagt på hjemmesiden. 
Merete lægger regnskabet på hjemmesiden. 
 
Dialog med skorstensfejeren. 
Skorstensfejeren har opfordret os til at foreningen, er i besiddelse af en samlet oversigt over hvem der har 
brændeovne i deres havehuse. 
Dette er primært for at sikre os mod og forebygge brand, som følge af ikke-autorisere installationer af 
brændeovne. 
Desuden har skorstensfejeren henvist til lovkravene på området. 
 
Vi har derfor bedt om, og modtaget en liste fra skorstensfejeren med de havelejere, der har en godkendt 
skorsten/brændeovn. 
Nogle havelejere på listen har ikke opgivet kontaktoplysninger. 
Vi har oplyst skorstensfejeren om, at vi ikke at må udlevere medlemsoplysninger grundet GDPR-regler. 
Merete, skriver derfor en mail til berørte havelejere om at kontakte skorstensfejeren. 
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Da vi desværre er bekendte med, at der er flere som har brændeovne, end dem der er opgivet på 
skorstensfejerens på listen, enedes vi om følgende: 
1. Majbritt går en runde i foreningen og noterer sig hvem der har skorsten på huset - og som ikke fremgår af 
listen. 
2. Merete opretter en mailgruppe til dem med godkendt skorsten/brændeovn, så vi kan sende dem direkte 
besked om skorstensfejning. 
3. Ib laver syn og skøn med skorstensfejeren når listen er udarbejdet. 
4. Kort opfølgende møde om dette, mandag den 2. november, kl. 14.30, værkerne. 
 
Drikkebrønden på havegang 1. 
Denne er lukket og certificeret og Ib har sendt certifikatet til kommunen. Regning følger. 
 
Drænarbejdet. 
Arbejdet forventes påbegyndt i uge 44 eller 45. Ib følger op på dette. 
 
Tjeklisten ved salg af have. 
Listen er gennemgået, redigeret og klar. 
Majbritt sørger for det bliver sendt til Peter (webadministrator). 
 
Hjemmesiden 
Vi taler igen om at der er behov for et få lavet en del rettelser og justeringer på hjemmesiden. 
Merete vil kontakte Peter og Ulrik mhp. at mødes en dag for at få det opdateret hele vejen igennem 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
Vi har næste bestyrelsesmøde: torsdag den 17. december kl. 17.00 på værkerne. 
Her skal vi bl.a. planlægge den forhåbentligt kommende generalforsamling i februar måned. 
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