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 Dato:  6/9-2022 

 

Tilstede: Merete, Ib, Hanne, Leif og Peer 
 
Referent: Hanne 

Dagsorden 
 

Referat 

Arbejdsfordelingen i 
bestyrelsen fremover 

Anne-Marie (tidl. Have 123) fortsætter som kasser, indtil ny er fundet.  
Dagsorden og referat laves på skift.  
Dokument med bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde er 
gennemgået og lægges på hjemmesiden. 
 

Bestyrelsens interne 
kommunikation 

Merete undersøger muligheder for fælles dokument, hvor vi alle i 
bestyrelsen kan tilføje punkter til dagsordenen. Alternativt kan vi 
oprette lukket Facebookgruppe for bestyrelsen.  
 

Kommunikation 
mellem medlemmer 
og bestyrelse 
 

AL henvendelse til bestyrelsen og svar til medlemmer skal foregå via 
foreningens mail. Alle henvendelser behandles på førstkommende 
bestyrelsesmøde, med mindre det er meget akut. 
 

Ny lejekontrakt med 
Sorø kommune 

Vi har modtaget 3.udgave af forslag til ny lejekontrakt fra kommunen. 
Vi er uenige i de seneste tilføjelser fra kommunens side. 
Merete tager kontakt til kommunen. 
 

Henvendelser fra 
medlemmer. 
Herunder forslag og 
klager  
 

Opfølgning på sommerens problemer med støj ift. fester og 
musikanlæg (fest i have, hvor politiet måtte lukke festen).  
De berørte haver er kontaktet og fået henstilling. Der er udsendt 
generel henstilling til alle medlemmer om at vise hensyn og følge 
vores ordensregler ift. støjgener (Ad.5 Værktøj, maskiner og støj). 
 
Skriftlig klage fra medlem ang. nabostøj.  
Bestyrelsen drøfter sagen og arbejder på en løsning.  
 

Havekig 
 

Denne måneds havekig har igen medført mange breve til medlemmer 
ang misvedligeholdt havelod, på trods af bestyrelsen henstilling til 
samtlige medlemmer.  
Fire medlemmer skal nu have 3. havebrev. En eksklusion af 
havemedlem er i proces. 
 

Havesalg Følgende haver er solgt i juli og august: Have 95, 85, 82, 60, 123 
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Igangværende 
opgaver: 
 
Udslagskumme i have 
1 
 
 
 
Dræn 
 
 
 
 
 
Reparation og 
vedligehold af låger 
 
 
 
Perlegrus 
 
 
 
 
 
Affald udenfor lågen 
ved skoven. 
 
 
 
Vandhanerne på 
havegangene er 
slidte. 
 
 
Venteliste 
 

 
 
 
Vi afventer underskrivning af den endelige lejekontrakt. Vi genoptager 
oprydningen til foråret og håber herefter at kunne igangsætte 
projektet.  
 
 
Første etape af dræn-projektet har hjulpet på vandproblemerne i de 
berørte haver.  
Ib udarbejder et oplæg til videre drænprojekt, som vi drøfter på næste 
møde. 
 
 
Peer har kontakt med smeden og vil sørge for at lågerne er repareret 
og klar til at blive låst, når vintersæsonen starter. 
 
 
 
Perlegruset er fordelt meget ujævnt på gangene, hvilket gør det 
meget besværligt at cykle/gå flere steder. 
Peer indhenter tilbud hos anlægsgartner/entreprenør til at få stenene 
fordelt. 
 
  
Der ligger haveaffald udenfor lågen v.skoven, hvilket lokker andre 
medlemmer til at lægge haveaffald. 
Ved næste fælleslugedag vil Ib stå for fjernelse af haveaffaldet. 
 
 
Ib indhenter tilbud på udskiftning af alle hanerne inden jul. 
 
 
 
 
I den nye lejekontrakt med kommunen vil der være krav om venteliste. 
Hanne vil tage kontakt til Anne-Marie, som har talt med andre 
haveforeninger omkring procedure for dette. 
 

Fælleslugedag 
 
 

Onsdag d 14/9-22 kl. 17-19 
Afholdes hos Lasse, have 109. 

Arbejdsgruppe 1: 
Leif 
 

Beskæring af pil og store træer i haverne  
Der er fire haver, som har beplantning til gene for det nye dræn. På 
næste havekig tilses haverne og der laves en plan for fældning.  

 

Forberedelse af 
generalforsamling 
2023 
 

Vi ønsker at afholde GF23 søndag d. 5/2 kl 14-17.  
Bestyrelsen mødes kl. 13 og gør klar.  
Merete har booket det store lokale på Værkerne. 
 

Næste møde: 
 
 

28/9-22 kl. 17.00 Havekig efterfulgt af bestyrelsesmøde 
 



 

 


