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Dagsorden 
 

 

1) Tilføjelse til 
lejekontrakt med Sorø 
kommune 
 

Vi har endnu ikke modtaget tilføjelsen til lejekontrakten. Ib 
forventer at modtage det i løbet af kommende uge. Når 
det er godkendt af bestyrelsen bliver det fremsendt til 
medlemmerne ifm GF. 
 

2) Kasserer-posten Endnu et medlem har meldt sig til at varetage kasserer-
posten, men ønsker ikke medlemskab af bestyrelsen. 
Desuden har vi fået skriftlig tilbud fra en bogholder (ikke 
medlem af foreningen). Vi venter med at afgøre den 
videre plan vedr fremtidig kasserer til efter GF. 
 

3) Økonomi I samråd med revisor vil vi fortsat holde fast i separat 
finansiering af udslagskumme. Forslag vedr dette 
udsendes sammen med dagsorden til GF. 
Der er problemer med at fastsættelse af haveleje ikke kan 
besluttes på baggrund af budget indeværende år. Dette 
forventes tilpasset sættes på som punkt til årets GF. 
Merete clearer dette med revisoren. 
 

4) Kommende GF Merete udsender endelig indkaldelse til alle medlemmer 
søndag d. 12/2.  
Regnskab følger med endelig dagsorden 14 dage før GF. 

 

5) Henvendelser fra 
medlemmer. Herunder 
forslag og klager  
 

Vi har ikke modtaget nye henvendelser. 

6) Sæsonstart 
 

Lågerne åbnes d. 15. marts 
Der skal sendes opkrævning ud vedr haveleje, som skal 
være indbetalt inden 1. april.  
Vi åbner sæsonen med kaffe og kage i Have 2 lørdag 
den 1. april kl. 13 – 15. 
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7) Igangværende 
opgaver: 
 

a) Lågerne 
 

b) Beskæring af pil 
og store træer til 
fare for dræn 
 

c) Drænprojekt 
 

 
 
 

 
d) Udslagskumme 

 

 
 

 
- Peer indhenter tilbud. 

 
- Udføres efter 15/3, når lågerne er åbne. Trækonsult har 

givet tilbud. Peer beder dem om at sende tilbuddet på 
skrift. 

 
- De budgetterede 30.000 kr til nye vandhaner overføres 

til drænprojektet. Merte kontakter revisor for at få rettet 
dette i budgettet.  Ib kontakter entreprenør vedr. 
undersøgelse af de nuværende dræn, og indhenter 
tilbud på etablering af næste dræn-etape. 

 
- Vi laver etape 1 så langt, som første indbetalt rate 

rækker til.  
 

8) Status på havesalg 
 

Havesyn starter 1. marts.  
Haver kan sættes til salg efter 1. april, når ny 
haveformidler sat ind i opgaven. 
 

Næste møde: Vi mødes på dagen for GF søndag d. 12/3 kl. 14. 
 

 


