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Bestyrelsesmøde 6. juli 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Allan William, Marion Dardecker (Bebber),  
Thorben Hansen (Topper), Pia Mårtensson og Ditte Petersen 
Afbud: Per Steenberg og Thomas Sølvskov 
 
Dagsorden: 

1. Havevandring  

2. Godkendelse af referat fra den 1. juni 2022 

3. Orientering fra formanden 

4. Rundesang 

 
1. Havevandring  
 Bestyrelsen konstateret på sin havevandring, at der er problemer på Fuglekongegangen, med at 

holde beplantningen ind mod Sundbygård helt ind til hegnet, og der hænger også grene ned 
langt ud over havegangen, som kan forhindrer ambulancer og andre køretøjer at kører på 
havegangen. 

 Bestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinært pligtarbejde for beboerne på 
Fuglekongegangen lørdag den 16. juli 2022 kl. 10.00 – mødested ved Ølstien på 
Fuglekongegangen. Pligtarbejdet består i, at alle hjælper med at få beplantningen helt ind til 
hegnet, og fjernet nedhængene grene. Bestyrelsen forventer at alle møder frem til pligtarbejdet, 
og får nogle sociale arbejdstimer med de øvrige beboere på Fuglekongegangen. 

 Bestyrelsen sørger for at der er kaffe/te, vand/øl. 
 
 Det blev besluttet at der skal sendes en general mail ud om at hækkene skal klippes ind så der 

kan køre udrykningskøretøjer på havegangene og at hækken skal klippes ned til 1,80 m. 
 
 Der er 5 haver, som skal havde brev om at hele haven skal ordnes.  
 Ud over dem, er der ca. 20 haver som skal havde besked på at fjerne ukrudt på havegangen. 

 
2. Godkendelse af referat fra den 1. juni 2022 

Referatet blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 
 

3. Orientering fra formanden 
A. Formanden oplyste at han er blevet ringet op af kredsformanden Amy Lauridsen med en 

forespørgsels, om haveforeningen er interesseret i nedlægning af nye vandledninger i 
forbindelse med kloakering, da kredsen vil indhente fælles tilbud for alle haveforeninger som er 
interesseret. Det bekræftede Dan at vi er.  

 
B.   

 
Punkt 3 B skal ikke offentligøres. 
 

C. Bestyrelsen diskuteret hvor længe man kan stå som passiv på ventelisten. Sanne vil undersøge 
det på Kolonihave Forbundets hjemmeside. Efter mødet har Ditte set hvad vi tidligere har skrevet 
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på vores hjemmeside, der stod: Man kan kun være passiv søgende i højst 5 år. 
 
Vi diskuteret også håndhævelsen af, at man kun kan sige nej til tilbudt have 3 gange, derefter vil 
man blive flyttet nederst på listen. Dette skal tages op igen til næste møde. 
 

D. Foreningen har modtaget mail fra aktivitetsudvalget, som skriver:  
Vi har i Aktivitetsudvalget besluttet at sæsonens 2 første film bliver: 
1: Torsdag d 21. juli. 'De Frivillige' med Anders Matthesen.  
2: Lørdag d 13. august. 'Byens Lys' med Charlie Chaplin. 
Vi vil gerne vise filmene på storlærred monteret på Klubhuset. (Hvis vi må og det kan lade sig 
gøre). 
Begge aftner startes kl 21.30 med velkomst og filmene afspilles kl 22. 
Ditte svarer aktivitetsudvalget, at det er de velkommen til, men det skal foregå inde i Kulturhuset 
på grund af tidspunktet. 
 

E. Det blev besluttet, at det fremad rettet er Bebber, Per, Allan, Thomas og Topper som står for 
indkøb af materialer o.a. 
 

F. Kommende arbejdsopgaver: Der skal ses på foreningshusets træbeklædning på bagsiden ind mod 
Ditte. Plankeværket mellem de 2 haver skal også ordnes. 

 
4. Rundesang 

 Sanne oplyste, at der var en enkelt have som ikke havde betalt haveleje, og at der ikke 
blev reageret på rykker. Det var fordi vedkommende havde fået ny mailadresse. 
Havelejen er blevet betalt og Sanne giver den nye mail videre til Ditte. 

 
 Dan og Sanne undersøger forsikringerne af foreningens huse, de skal indhente tilbud 

gennem forbundet. 
 

Ditte oplyste at den sidste opgørelse fra kommunen om regnvandsansøgninger viser at der er 21 
haver som endnu ikke har ansøgt. Ditte har mailet til samtlige og opfordret dem til at få afleveret 
ansøgningsskemaet til kommunen. Ditte får ny opgørelse den 8. juli fra Yngve. 

 
Topper oplyste at der mangler låg til de grønne spande til bioaffald. Dan bestiller både 
spande og låg.  

 
Dan bestiller også batterier til hjertestarteren. 

  
Pia nævnte Børne/høstfesten, hun håber at kokken kommer med tilbud snarest. 
Stropper til teltene, der vil blive undersøgt hvad de koster. 

 
 
 
 Sekretær 

 Ditte Petersen 


