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Godkendt	  

	  
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  13.	  august	  2015	  

Tilstede:	  	  Marianne	  J,	  Per,	  Randi,	  Lonnie,	  Marianne	  N,	  ,	  Adi,	  Janeke,	  Flemming,	  Christina,	  Sanne	  
	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  9.	  juli	  2015	  samt	  ekstraordinært	  møde	  15.	  juli	  	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden	  	  
4. Regnskab	  	  
5. Meddelelse	  fra	  udvalg	  mm:	  Dræn,	  vand	  og	  kloak.	  Trafik-‐	  og	  gadebelysning.	  Vurderings-‐	  og	  

byggesager.	  Hjemmesiden.	  Broen.	  	  Foreningshus,	  legeplads,	  sociale	  arrangementer.	  Renovation,	  
gartner,	  fællesarealer.	  Købmandsbutikken	  	  

6. Misligholdte	  haver	  /	  beplantning	  udover	  vej	  
7. Salg/overdragelse	  af	  haver	  	  
8. Generalforsamling	  2016	  	  
9. Eventuelt	  	  

	  
Ad	  pkt.	  1	   Godkendt	  
Ad	  pkt.	  2	   Godkendt	  
Ad	  pkt.	  3	   Der	  er	  stadig	  henvendelser	  om	  at	  komme	  på	  venteliste,	  men	  da	  den	  er	  lukket	  og	  da	  der	  stort	  aldrig	  

bliver	  solgt	  til	  personer	  på	  ventelisten,	  blev	  det	  besluttet	  at	  den	  bliver	  helt	  nedlagt	  i	  2020.	  Det	  vil	  
sige,	  at	  dem,	  der	  står	  på	  listen	  i	  dag	  får	  lov	  til	  at	  blive,	  men	  de	  vil	  fremover	  ikke	  skulle	  betale.	  Det	  er	  
dyrere	  for	  foreningen	  at	  administrere	  opkrævning	  af	  ventelistegebyr	  end	  gebyret	  i	  sig	  selv	  indbringer.	  
Hjertestarteren:	  Det	  var	  oprindelig	  meningen,	  at	  den	  kun	  skulle	  være	  hængt	  op	  i	  sommerhalvåret,	  
men	  bestyrelsen	  besluttede	  forsøgsvis	  at	  lade	  den	  være	  tilgængelig	  også	  i	  det	  kommende	  
vinterhalvår	  og	  hjertestarteren	  bliver	  derfor	  nu	  registreret	  hos	  hjertestarter.dk.	  Plankeværk:	  Vi	  gør	  
opmærksom	  på,	  at	  et	  ikke	  er	  lovligt	  at	  opsætte	  plankeværk	  mod	  vej	  og	  naboer	  iflg	  lokalplan	  18A	  pkt.	  
8.1.	  Plankeværk	  mod	  bagbo	  er	  lovligt.	  

Ad	  pkt.	  4	   To	  restancer.	  Overskud	  fra	  loppemarked/café	  blev	  på	  kr.	  3600.	  Beløbet	  hensættes	  på	  særlig	  konto
	   	   indtil	  det	  er	  besluttet,	  hvad	  pengene	  skal	  bruges	  til.	  Regnskabet	  i	  øvrigt	  ser	  godt	  ud.	  	  
Ad	  pkt.	  5	   Dræn:	  Utrolig	  god	  respons	  på	  den	  brochure,	  der	  blev	  uddelt	  på	  informationsmødet.	  Dog	  mangler	  vi	  

stadig	  en	  del	  svar	  og	  gør	  derfor	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  give	  bestyrelsen	  besked,	  når	  I	  har	  
tjekket	  jeres	  have	  for	  dræn.	  Derfor:	  TJEK	  DIN	  HAVE	  FOR	  DRÆNDÆKSEL	  og	  giv	  besked	  om	  der	  er	  dræn	  
eller	  ej	  i	  haven,	  vi	  har	  brug	  for	  alle	  informationer	  for	  at	  få	  det	  fulde	  overblik.	  Dræn	  ved	  
foreningshuset:	  Arbejdet	  skrider	  positivt	  frem	  med	  de	  valgte	  entreprenører.	  Gadebelysning:	  Defekt	  
gadelampe	  ved	  Granstien	  bliver	  udskiftet,	  men	  desværre	  er	  der	  utrolig	  lang	  leveringstid.	  
Vurderinger:	  1	  vurdering	  udført,	  3	  er	  på	  vej.	  Byggesager:	  1	  ny	  ansøgning	  i	  gang	  samt	  afklaring	  i	  gang	  
på	  nogle,	  som	  endnu	  ikke	  er	  afsluttet	  helt.	  	  

Ad	  pkt.	  5	   Der	  er	  hul	  i	  taget	  på	  Materialegården,	  vi	  arbejder	  på	  at	  få	  det	  udbedret	  og	  dækket	  af	  forsikringen.	  
Foreningehuset:	  	  Døren	  til	  kontoret	  skal	  skiftes	  og	  når	  vi	  alligevel	  er	  i	  gang,	  bliver	  der	  også	  sat	  
vinduer	  i	  for	  at	  få	  lys	  ind.	  Legeplads:	  Svellerne	  omkring	  sandkassen	  er	  nødtørftigt	  repareret	  ved	  at	  
det	  dårlige	  træ	  er	  savet	  væk.	  Vi	  hører	  meget	  gerne	  fra	  børnefamilier,	  som	  er	  interesseret	  i	  at	  stå	  for	  
aktiviteter	  for	  børn	  i	  foreningen.	  Loppemarked:	  Gik	  godt	  trods	  den	  kraftige	  blæst.	  Cafeen	  var	  en	  stor	  
succes	  og	  vi	  sender	  en	  STOR	  tak	  til	  alle	  de	  frivillige	  hjælpere,	  der	  gjorde	  en	  stor	  indsats.	  
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Volden/diget:	  Der	  er	  opsat	  et	  stopbræt	  for	  at	  forhindre	  at	  man	  kan	  køre	  ræs	  direkte	  fra	  diget	  og	  ind	  i	  
haveforeningen.	  TAK	  til	  de	  frivillige,	  som	  har	  udført	  arbejdet.	  	  

Ad	  pkt.	  6	   Beslutning	  fra	  bestyrelsesmøde	  17.	  Juni	  i	  år	  om	  at	  tage	  kontakt	  til	  haver,	  der	  har	  beplantning	  ud	  over	  
vej	  samt	  de	  haver	  der	  er	  misligholdt,	  er	  nu	  gennemført.	  Ca.	  45	  haver	  er	  kontaktet	  enten	  personligt	  i	  
haven,	  eller	  hvis	  det	  ikke	  var	  muligt	  da	  bestyrelsen	  gik	  rundt,	  pr.	  brev.	  
Vores	  henvendelse	  har	  afstedkommet	  forskellige	  reaktioner.	  De	  fleste	  af	  dem,	  der	  blev	  kontaktet,	  
har	  taget	  bestyrelsens	  henvendelse	  positivt,	  men	  nogle	  er	  blevet	  forarget.	  Især	  er	  brevets	  
formulering	  blevet	  kritiseret,	  hvilket	  bestyrelsen	  beklager,	  og	  vi	  vil	  naturligvis	  forsøge	  at	  formulere	  os	  
bedre	  fremover.	  Derudover	  verserer	  der	  rygter	  om	  at	  bestyrelsen	  har	  været	  inde	  i	  alle	  haver	  for	  at	  
kontrollere	  -‐	  dette	  er	  på	  ingen	  måde	  korrekt!	  Initiativet	  og	  kontakten	  til	  de	  berørte	  medlemmer	  er	  
sat	  i	  værk	  primært	  af	  2	  årsager:	  
1.	  For	  at	  sikre	  for	  en	  optimal	  gadebelysning	  samt	  give	  bredere	  stier	  til	  gavn	  for	  færdsel	  og	  trafik.	  
2.	  For	  at	  få	  kontakt	  med	  de	  ca.	  7	  haver,	  hvor	  ejer	  enten	  ikke	  bruger	  haven	  og	  /eller	  misligholder	  hus	  
og	  have.	  Alle	  medlemmer	  gøres	  opmærksom	  på	  at	  beplantning	  skal	  holdes	  inden	  for	  egen	  have,	  og	  
at	  der	  skal	  tilstræbes	  en	  rabat	  mellem	  hæk	  og	  vej	  –	  også	  efter	  at	  hækken	  har	  vokset	  sig	  stor!	  

Pkt.	  7	   Vi	  byder	  velkommen	  til	  nye	  medlemmer	  Cederstien	  1,	  9	  og	  26.	  	  
Pkt.	  8	   Udskudt	  til	  næste	  møde.	  
Pkt.	  9	   BEMÆRK:	  Arbejdsweekend	  næste	  sæson	  er	  den	  18.	  +	  19.	  Juni	  2016.	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  22.	  Referent:	  Lonnie	  Borgstrøm	  
Næste	  møde:	  10.	  September	  2015	  kl.	  18.00	  
	  	  


