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Tilstede: Merete, Ib, Hanne, Leif og Peer 

Referent: Hanne      

Dagsorden 
 

Referat 

1) Gennemgang af 
referat fra sidste 
møde. 
 

Ingen kommentarer. 

2) Bordet rundt – 
orientering 
 

Da aktiviteten omkring havesalg er dalende, vil der i 
vintersæsonen ikke være fast telefontid. Der kan lægges 
besked på Hannes (haveformidler) telefonsvarer, og så vil 
hun ringe tilbage.  
Vi har drøftet alternative muligheder ift havesalg, som vi 
drøfter på kommende best.møde.  
 

3) Yderligere punkter 
til dagsordenen 
 

Der er observeret en efterladt kat fra havelejer. Peer 
kontakter vedkommende. 

4) Arbejdsfordeling i 
bestyrelsen 
 

Der er stadig ikke fundet ny kasser. Anne-Marie tilbyder at 
fortsætte indtil generalforsamlingen, hvor der skal vælges nye 
medlemmer til bestyrelsen. 
Hanne står fremover for udsendelser af dagsorden samt 
skriver referat. 
 

5) Ny lejekontrakt 
med Sorø kommune 
 

Vi har en del kommentarer til kommunens forslag til 
lejekontrakt. Merete, Hanne og Ib deltager i mødet med 
kommunen torsdag d. 29/9. 
 

6) Henvendelser fra 
medlemmer. 
Herunder forslag og 
klager  
 

Der er modtaget endnu en klage vedr nabostøj i specifik 
have. Der rettes henvendelse til haven. 
 
Der er undersøges muligheder for tolkebistand. 
 
 

7) Havekig 
 

Efter dagens havekig udsendes 9 breve. 
Der udsendes 3. havebrev til nogle haver. 
 
Eksklusions-sagen er i proces 
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8) Havesalg Følgende haver er solgt i september: 0 
 

9) Igangværende 
opgaver: 
 
Udslagskumme 
 
 
Drænarbejde 
 
 
 
 
 
 
 
Lågerne 
 
 
Haveaffald udenfor 
lågen ved skoven 
 
Skiltning 
 
 
Vand 
 
 
 
Venteliste 
 

 
 
 
% nyt. 
 
 
Ib har talt med drænspuler, som skal have 20.000 til 
opgravning, lokalisering af tilstoppede drænpassager ved 
have 85 og 86. Der bør være nævnte beløb tilbage i det 
rådebeløb der ikke er godkendt i budgettet. 
Merete retter henvendelse til Kasseren for at få det præcise 
beløb bekræftet Hvis der er penge tilbage af vores 
rådighedsbeløb, bliver det sat i gang.  

 
Peer har lavet aftale med smeden, så lågerne kan blive klar til 
aflåsning 1/11.  

 
Er fjernet. Der skal laves skilt, hvor det er tydeligt at der ikke 
må smides haveaffald. 
 
Der trænger til nye skilte ved alle låger og ved indgange. Vi 
arbejder videre med dette til foråret. 

 
Vandet lukkes 28/10. Merete udsender besked om dette til 
medlemmerne. 
Ib indhenter tilbud på udskiftning af vandhaner. 

 
Hanne udarbejder forslag til venteliste-procedure. 
 

10) Fælleslugedag 
Leif 
 

Søndag d. 9/10 kl. 10 – 12 hos Lasse. 

11) Arbejdsgruppe 1: 
Leif 
 

Beskæring af pil og store træer i haverne  
Der er 4 haver, som har træer til gene for drænene. Der 
sendes brev til de berørte haver om at bestyrelsen ved næste 
havekig vil gå ind i haven og vurdere omfanget af evt. 
træfældning.  

 

12) Forberedelse af 
generalforsamling 
2023 
 

Vi afholder 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: 
 

Onsdag d. 26/10-22 kl. 17.00  
 

 


