
Dagsorden Bestyrelsesmøde 25 /4-2021 
 

1. Velkommen til Peer præsentation af bestyrelsen og medlemmernes opgaver 

2. Valg af referent 

3. Siden sidst opfølgning fra sidste møde 

4. Bordet rundt 

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Hvordan forholder vi os ang.  til svar på forespørgsler fra medlemmerne 

a.  

7. Ang. generalforsamlingen 2020 

8. status på dagens havekig og ”dårlige” betaler 

9. ang. fælleslugedagene 

 

Til stede: Peer, Ulrik, Ib, Karin og Merete 

 

Ad 1.  Peer orienteres om bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver 
 
ad 2 
 Ulrik og Merete 
 
ad 3 
ikke rigtig noget 
 
ad 4 
Karin: Status på luge hakkedage og samt afregning 15 mangler forsat at 
indbetaler 200 kr for lugedagene 2020 og tre for havelejen 2021 
Ib  : dræn fungere meget tilfredsstillende  
Ulrik : Kørsel på havegangene, der blir’ mere og mere smadret! Der er forsat 
store problemer omkring lågerne som ofte passeres uden at blive lukket. Plan er 
fortsat at rejse spørgsmålet på GF 
Merete: har modtaget privat sms hvor der forespørges om afstemning omkring 
en toilet installation kan klares på mail. Dette er afslået og henvist til GF.   

Henvendelse ang. Ny aftale for årets hækklip. Bestyrelsen vil afprøve op hækklip 
kan indgå som en del fælleslugedagene 

Merete orientere Lasse -som er tovholder på lugedagene, om ovennævnte. Vi 
lægger hovederne i blød ang. Form og en køreplan for at løfte den opgave. Pt til 
kommende bestyrelsesmøde 



Peer : Hanne som havesælger uden at være medlem af bestyrelsen? Hanne er 
havefremviser. Karin er havesælger og varetager alle de administrative opgaver 
med overdragelse af en have dvs.  Lejekontrakten, medlemsoptagelse og 
indbetaling. Ib syner en have før den bliver sat til salg (jævnført tjekliste som 
findes på hjemmesiden). Ib sørger for af haven bliver annonceret i hhv.i info. 
kasserne og på hjemmesiden. 

NB. Det fremgår dog ikke af foreningens vedtægter, at opgaven med havesalg 
skal løftes af et medlem fra bestyrelsen.  Vi mener at opgaven således er løst 
inden for foreningens rammer. 

 Peer og Ulrik  tilbyder at reparere dyrehegnet ind mod skoven. Der skal kun 
indkøbes en ny stolpe til dyrehegnet. Udgiften til dette er bevilliget. 
 
 Ad 5  
se  pkt 6  
 
Ad 6 

Bestyrelsen har igennem længere tid modtaget mails fra et enkelt medlem af 
haveforeningen, som stiller krav om nærmere redegørelse omkring bestyrelsens 
arbejdsgang, beslutninger og virke/troværdighed. 

Flere af disse mails indeholder anklager mod den siddende bestyrelses arbejde. 
Bestyrelsen i haveforeningen anklages blandt andet for ’kammerateri’, ’diktatur’, 
’magtsyge’ og lignende beskyldninger. 

Bestyrelsen betragter anklagerne som særdeles grove. 

Vi kan i bestyrelsen imidlertid ikke genkende disse anklager, specielt i forhold til de 
beslutninger, der er truffet i forbindelse med vigtige valg i forhold til foreningens 
generelle ve og vel. I den forbindelse må det også nævnes, at den siddende 
bestyrelse til en hver tid skal varetage foreningens generelle interesser. 

Vi er alle medlemmer af en Haveforening, og bestyrelsens opgave er at varetage 
foreningens og medlemmernes interesse efter bedste evne. Vi mener i bestyrelsen 
også at dette er tilfældet. 

Medlemmet henviser til (i mails til foreningen), at der tales på medlemmernes 
vegne. 

Bestyrelsen er dog ikke bekendt med lignende anklager fra andre medlemmer i 
foreningen, mundtligt eller skriftligt/mails.  

Den konkrete henvendelse må derfor antages, IKKE at være et udtryk for den 
generelle holdning blandt foreningens medlemmer til bestyrelsens arbejde. 



I forbindelse med ovenstående, har bestyrelsen jævnligt henvist til muligheden for 
at stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse og dermed også en mulighed 
for - jf. foreningens vedtægter - at få en ekstraordinær generalforsamling til 
afklaring af tvivlsspørgsmål. 

Foreningens medlemmer har adgang til alle referater fra bestyrelsens møder, og 
medlemmer af foreningen kan til en hver tid, hvis der er mistillid til bestyrelsen og 
bestyrelsens arbejde, få en ekstraordinær generalforsamling, hvis mistilliden er 
udtryk for flere af medlemmernes holdning. 

Bestyrelsen mener, i forhold til ovenstående henvendelse, til fulde at forvalte 
foreningens interesser og i øvrigt i overensstemmelse med foreningens vedtagne 
love.  

Vi enedes om at lave et autosvar på indkomne mails, med besked om at 
henvendelser bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Dato for næste bestyrelsesmøde vil fremgå af seneste bestyrelsesmødereferat.  

a. Bestyrelsen har mange opgaver at løfte, og alle ønsker en bestyrelse der 
består af 7 medlemmer, for hermed at være flere at fordele opgaverne på. 

 
ad 7 
GF 6/6 aflyses, p. gr.a  forsamlingsforbudet 

Alternative dato  er 5/7 Her forventes det, at  man må forsamles 100 mennesker. 
Dato er konfirmeret med revisoren. 

Er det ikke muligt den nye dato, skyder vi GF og lægger den sammen med GF 2021 

Model for at afvikling af hhv ´20 og ´21 GF på samme tid er ikke drøftet.  
 
 
 
ad 8 

Foreningen har i mange mange år praktiseret opkrævning på  hhv. påmindelsebrev 1 
2 og 3 – også ved havekig (og nu også i forbindelse med manglende indbetaling ved 
lugedagen). Beløbet svare til det der er nævnt i vedtægterne ved manglende 
haveindbetaling. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at den tolkning nok ikke er helt korrekt, men vi har 
besluttet, at fastholde den ”gamle” praksis. Bestyrelsen fremsætter et forslag på GF 
om, at (alle) påmindelsebrev  1, 2,og 3  er pålagt et administrationsgebyr. 
Vi undlader at gøre brug af mulighed for at sætter en havemand på… ved første 
påmindelsesbrev. 

 



Hækken ved  lågerne på havegang 2 3 og 5 gener i forhold til at åbne lågen. Brev til 
havelejere 68, 79 og 129 om beskæring eller at de fjerne den. De berørte parter  
tilbydes vi klipper den ned/fjerne den på førstkommende fælleslugedag, eller de selv 
kan forestå opgaven. 

 

Ad 9. Manglende lugedeltagelse skal modregnes i forbindelse med tilbagebetaling af 
depositum ved havehandel. Karin spørger Lasse, om medlemmets status på 
lugedagene, før depositum kan tilbagebetales ved havesalg. 

Karin er meget træt af, at enkelte havelejere ikke betaler rettidig og skal rykkes og 
rykkes for pengene de skylder foreningen. Karin har brugt langtid på at ringe rundt 
til medlemmer som IKKE har betalt og trods dette fortsat har undladt at betale. 

Enkelt har heller ikke oplyst om ny kontaktoplysninger, hvormed vi ikke kan træffe 
dem. 

Vi enes om at nu får alle der mangler indbetaling  først påmindelsesbrev + gebyr (se 
ovenfor) 

For fremtiden vil man få brev, for det er alt for tidskrævende at skulle ringe rund og 
ikke en urimelig arbejdsopgave for bestyrelsen at skulle varetage. 
 
Mailkontakt bestyrelsen imellem ang. opfølgning på dvs brev 10 maj. 

 
 
Det har været en større indkomst i forbindelse med indbetaling for manglende 
deltagelse på fælleslugedagen 2020. Indkomst af dette er ikke afklaret hvorledes de 
skal ”bogføres” og anvendes. Men fælleslugedagene  er planlagt evalueret på 
kommende GF, så vi tager dette med i den drøftelse her. 

 

Næste møde er 12 juni i forbindelse med havekig  

Ved evt. behov for at mødes i forbindelse med planlægning af GF må denne dato 
aftales over mail/tlf 

 

:-) 

 


