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Bestyrelsesmøde 13. april 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Thomas Sølvskov, Per Steenberg, 
Marion Dardecker (Bebber), Thorben Hansen (Topper) og Ditte Petersen 
Afbud: Allan William, Pia Mårtensson 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 16. februar 2022 

2. Konstituering 

3. Pligtarbejde 

4. Udvalg 

5. Møde med kommunen den 30. marts 2022 

6. Eventuelt. 

 
1. Godkendelse af referat fra den 16. februar 2022 

Referatet blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 
 

2. Konstituering 
Dan forslog at Bebber fortsætter som næstformand, og Ditte som sekretær. 
Dette blev vedtaget, og offentliggøres på hjemmesiden. 

 
3. Pligtarbejde 

Den som henter morgenbrød den sidste pligt i måneden, skal betale for månedens morgenbrød. 
Er der problemer med at lægge ud, kontaktes kasseren. 
Det blev besluttet, at der ”kun” skal købes 1 brød og 10 stk. morgenbrød, og ingen mælk. 
Tutten skal købe mælkebrikker i stedet. 
 
Oversigt over arbejdsopgaver sættes op på kontoret. 
 
Der skal males toiletter på pligt – Bebber er tovholder på dette. 
 
Dan bestiller grus til hovedgangen. Gruset må kun bruges til hovedgangen. 
Gruset køres ud på pligtarbejde, og evt. frivillige. 
 
I forhold til vagtskemaet, er der en del bytning. De bytninger som er blevet aftalt, mailes til Ditte 
så hun kan opdaterer vagtskemaet. 

 
4. Udvalg 
 Legepladsudvalg: Thomas Sølvskov og Per Steenberg 
 Kloakering: Dan Bengtsson, Per Steenberg og Ditte Petersen 

Grøntudvalg: Alle 
Det blev besluttet at vi starter bestyrelsesmøderne kl.16.00 med at alle går en runde i 
haveforeningen. Vi starter den 4. maj 2022. 
 

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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5. Mødet med kommunen 
På mødet med kommunen den 30. marts 2022 kom der kun få nye oplysninger frem i 
forhold til det, der blev sagt på den ekstraordinære generalforsamling den 18. januar 
2022. Der er 13 kolonihaveforeninger som er udtaget til 1. pulje. Røde Mellemvej er 
med i den pulje, men det er ikke oplyst endnu i hvilken rækkefølge man vil starte. 
Kommunen oplyste at de her i foråret vil gå i gang med at udarbejde udbudsmaterialet 
til (Offentligt Privat Partnerskab) OPP.  
Bestyrelsen besluttede at orienterer medlemmerne om at der p.t. ikke er kommet 
mere frem. 
 

6. Evt. 
Dan orienteret om, at Kolonihave Forbundet, kreds 1 afholde repræsentantskabsmøde 
onsdag den 27. april kl. 18.30 Egensevej 25, sal 1, 2770 Kastrup. 

 Dan, Ditte og evt. Bebber deltager. 
 

Dan oplyste at den tidligere formand Jimmy Jørgensen deltog i møder med 
haveforeninger som de kalder Kongelundshaverne. Møderne er for at lave 
vidensdeling. Dan vil kontakte Kongelundshaverne for at få invitation til møderne. 
 
Formanden fortalte, at han har fået henvendelse fra forbundet om at der er 
haveforeningsmedlemmer som ikke melder adresseændring på privatadressen. 
Ved næste udsendelse til medlemmerne skal de gøres opmærksom på at det er vigtigt 
at de melder adresseændring ved at skrive til foreningsmailen: 
roedemellemvej@gmail.com Ditte videresender så mailen til Sanne som vil rette det 
på foreningsportalen. 
 
Vi har fået en henvendelse fra et filmselskab, som skal optage film i Musvitgangen 18, 
de spørg om de kan benytte faciliteterne omkring festpladsen (toiletterne, kulturhuset 
o.a.) den 24. maj og den 30. maj 2022.  
Det blev godkendt. Pris: 6500 pr. dag, som går til festudvalget. 
Der kommer orientering til medlemmerne. 
 
Dan oplyste at Jonas Sølvskov, Skovskadegangen 16 har overtaget skraldetjansen. 
Dan har kontaktede kommunen, for at undersøge muligheden for at skraldefolkene 
selv henter containerne ud fra containerrummet torsdag morgen. Dan vil også tale 
med skraldefolkene når de kommer i morgen. 
 
Per gjorde opmærksom på, at der bør stå nogle skraldespande på pladsen, så folk kan 
komme af med affald som hundeposer, slikpapir og andet små skrald. Vedtaget. 
 
Det blev besluttet at bestyrelsen skal holde møde med legepladsudvalget og den lille 
legepladsfabrik, for at få en forventningsafstemning. Thomas indkalder til mødet. 
 

 
 

  Sekretær 
 Ditte Petersen 


