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                                                Dato:12/10-21 

Dagsorden og referat   

Tilstede: Merete, Ib, Karin, Hanne, Leif, og Anne-Marie 

Fraværende: Peer       

Referent: Anne-Marie 

Dagsorden 
 

Referat 

Konstituering af 
bestyrelsen 

Formand: Merete Kleist Have 92 
Sekretær og kasser: Anne-Marie Judson Have 123 
Haveformidler: Hanne Vadgaaard Have 116 
Vand, dræn, skadedyr og opmåling af haver: Ib Skovlykke Have 2 
Fælles havelugedag: Leif Halse Have 74 
Peer Andersen 
 

Siden sidst Evaluering af generalforsamling 2021  
 
Klage fra beboer på Sunesvej pga. daglige røggener fra 
havekolonien. Brændeovne er fejet og synet af skorstensfejer og 
dermed godkendt. Bestyrelsen henstiller dog til at havelejere fyrer 
korrekt for at minimere evt. røggener.  
 
Årshjul for bestyrelsens arbejdsopgaver er udarbejdet 
 

Forslag fra Have 19 
  

Det fremsendte materiale er gennemgået og bestyrelsen anbefaler at 
der af havelejer stilles konkrete forslag der kan stemmes om, hvis 
dette ønskes. 
 

Havekig 
 

 

Vand 
 

Onsdag d. 27 /10 lukkes vandet for sæsonen 2021. 

Igangværende opgaver 
 

 Indkøb af I-pad v/Merete. 

Fælleslugedag 
Leif 

Årets sidste havelugedag d. 17/10 kl. 10 Mødested have 109. 
 
Status laves på hvilke haver som skal betale for udeblivelse ved 
fælles lugedage. 
 

Arbejdsgruppe 1: 
Leif og Michael 

Beskæring af pil og store træer i haverne: 
Arbejdsgruppen er ved at identificerer træer og pil, som vil være 
potentielt skadelige for foreningens træer.  
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Forberedelse af 
generalforsamling 2022 
 

Fastsættelse af dato er afhængig af at foreningen kan få salen på 
Værkerne! 
Endelig dato meldes ud, så snart vi har en tilbagemelding fra Ole 
Ring.  
 
 

Rettelser på hjemmesiden Nødvendige rettelser efter Generalforsamlingen: Merete og Hanne 
Referat fra Generalforsamling er sendt til Peter og Ib med henblik på 
offentliggørelse på hjemmeside og i glasskabe. 
 
 

Have 1 og udslagskumme 
 

Toilet projekt er meget uventet faldet til jorden. 
Ny ledelse i Sorø forsyning har afvist tidligere afgivet tilbud til 
Haveforeningen. Ib er i kontakt med Sorø kommune /Sorø Forsyning 
og melder tilbage når der er nyt, i forhold til hvilken løsning og pris, 
der er mulig at gennemføre. 
 

Etablering af låste låger i 
vinterperioden 

Opgaven laves af lokal smed som tidligere har repareret lågerne. Ib 
går videre med opgaven.  
 
Bestyrelsen vil sikre adgang til haverne den sidste lørdag i hver 
måned. Undtagelsen er hvis der er tøbrud og dermed kørselsforbud i 
havekolonien.  

Evt. 
 

Leif gennemgår dyrehegnet ind mod skoven fra Fægangen op til 
Kirkegården, for at se om det kan renoveres. 
 
Småsten på havegangene udføres i foråret, da alle havegange skal 
være stynet i 4 m. højde, inden lastbilen kan komme til. (Beplantning 
må ikke gå ud over skel til havegang op i 4 m. højde)  
Bestyrelsen beder om at dette gøres senest 1/3-2022. 
 
Lejekontrakten for haveforeningen lægges på hjemmesiden til 
almindelig orientering for havelejere.  
 
Merete sørger for rettelser og tilføjelser (vedtaget på årets GF) til 
foreningens ordensregler og vedtægter.  

Næste møde:  
11/1-22 kl.18.00 
Værkerne lokale 202 

 
 
Forretningsorden skal gennemgås ved lejlighed. 
Brainstorm omkring velkomstbrev og FAQ til nye medlemmer 
 

 

  


