
Referat bestyrelsesmøde 20 juni 2021 

Tilstede: Peer Ulrik Karin Ib og Merete 
Referent: Merete 
 
Siden sidst: ingen bemærkninger 
 
Bordet rund:  
Karin kontakter vandværket for at få afklaret/konfirmeret vores  aftale omkring vores vandforbrug og 
anvendelse af i  foreningen,  
 
Godkendelse af nyt til havetjeklisten: Der påføres nu også  navn og have nr. og der tilføjes et pt 17 
omhandlende evt. toiletforhold. . Ib sørger for at opdaterer tjeklisten på hjemmesiden. 
 
Ulrik og Merete følger op med tlf. kontakt ang. mislighold af have, jævnført seneste og forrige havekig og 
de  påmindelsesbreve ikke har reageret på. 
 
Status på hvordan det går med at indkalde til forventningsmøde ang. støjgener og den generalsnak og brug 
af en have. 
Ulrik og Peer arbejder fortsat på, at få samlet  de involverede medlemmer/parter, samt at finde en  formen 
for mødet. Drøftelse omkring rammerne. Peer og Ulrik arbejder videre på en form og får dem indkaldt 
snarest. 
 
En drøftelse af hvordan vi hurtigt reagerer når Et medlem der tages i en (grovere og/eller gentagende) 
forseelser -som er  i strid med foreningens regler. Vi enes  om at vi fremadrettet kan klare dette over mail. 
Dvs vi aftaler over mail hvad forseelsen skal have af konsekvenser, for medlemmet.  
NB. Det virker også naturligere  at en evt. påtalen ligger i naturlig forlængelse af forseelsen og ikke skal 
vente måske flere uger på vores næste bestyrelsesmøde! 
 
Henvendelse fra medlemmerne 
Der er en  bekymring omkring,  - at en stor ”død” gren, som hænger ud over havegang 3 ude for have 94,  
kan falde ned og gøre både person- men også materielskade. 
Skovens træ nu så store, at de hænger voldsomt ud over vores hæk fra lågen mod skoven og ned til have  
131. Vi enes derfor om at der her er behov for at få stynet skovtræerne og skåret den  død gren ned. 
Ib taler med Stig/akademiet 
 
Problemer med store træer i skellet mellem haverne 6-11 og Fægangens boligblokke. 
Karin tager kontakt til grundejerforeningen på Fægangen og boligselskabet Østervan,g om plan for at få 
beskåret deres træerne der hænger ind foreningens haver på havegang 1 
 
 
Et medlem har spurgt om hjælp til at få Klip af beplantning i skel. Naboen er der sjældent og de er således 
ikke kunne nå til enighed om hvordan og hvorledes de  at få klippet beplantning i skel. 
Beskæring af beplantning i skel skal ske i mindelighed mellem parterne. 
Bestyrelsen har derfor tilbudt at vi kan sende naboen,  medlemmets tlf oplysninger. Det har medlemmet 
takket ja tak til. 
 



Flere medlemmer og medlemmer af bestyrelsen oplever et medlem kører meget ”friskt” i foreningen og på 
alle havegangene. Når det påtales er tonen meget grov. 
Merete tager en snak med medlemmet på et roligere tidspunkt, som IKKE er gennem bilruden :-)  
 
Ang. årets hækklip: Ved nærmere overvejelse har bestyrelsen besluttet, at det  i år vil være for omfattende 
at lade årets hækklip indgå som en del af fælleslugedagene. Vi vil gerne have skåret hækken -ind mod 
skoven, langt ned og ind. 
Vi har derfor indhentet tilbud og har fået et fint tilbud fra  veteranforening af soldater fra Slagelse. Det er  
projekt, hvor tidligere soldater varetager havearbejde under ledelse  af en projektansvarlig som er 
anlægsgartner. 
Vi synes dels det er et meget sympatisk projekt  og prisen for hækklip ligeledes er særdeles fornuftig. “den 
grove klip”  og sommerens første klip koster 8500 kr og ”trimningen” og andet anden klip hen på efteråret 
koster  4500 kr incl.. moms og bortskaffelse af klippeaffald. 
Hækklip forventes herefter at blive noget mere overkommelig og kan formentlig indgå i en eller flere af 
næste års fælleslugedage. 
Vi har godkendt tilbuddet. Karin aftaler en dato med den projektansvarlig 
 
Bestyrelsen før Gf  5 juli  kl 17 
Revisor er tilsagt til 18.30 Karin har laver aftale med ham 
Ulrik står for indtjekning og tjekker ved samme lejlighed om vi har de korrekte  kontaktoplysninger. 
Ib sørger for lidt smørrebrød til bestyrelsens formøde 
Kort snak om indhold af beretning  
Udkast til beretning er på vej medio uge 26 
Merete samler medlemmernes forslag og dagsorden bliver sendt på mail i det vi ”glemte” at sende 
fuldmagten sammen med dagsorden for 4 uger siden. 
Ib sætter op i kasserne 
 
Vi har ikke aftalt næstkommende bestyrelsesmøde dette må aftales over mail og efter skønnet behov 
 


