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Bestyrelsesmøde 4. maj 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Thomas Sølvskov, Per Steenberg, Allan William, 
Marion Dardecker (Bebber), Thorben Hansen (Topper) og Ditte Petersen 
Afbud: Pia Mårtensson 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 13. april 2022 

2. Havevandring 

3. Orientering fra formanden 

4. Eventuelt /Rundesang 

 
1. Godkendelse af referat fra den 13. april 2022 

Referatet blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 
 

2. Havevandring 
Bestyrelsen startede mødet med at gå en runde i haveforeningen, for at se hvordan det gå med 
pasning af haver og havegangene. 
Der var 32 haver som burde få luet ude på havegangen. Bestyrelsen var enig om at det kun var 
de værste som skal havde brev nu (ca. halvdelen). Thomas tog billeder, som han sender til Ditte 
så hun kan sende brev med dokumentation.  

 
3. Orientering fra formanden 
A.  

(skal ikke offentligøres). 
 

B.   
(skal ikke offentligøres). 
 

C.  Dan har sendt svar til filmselvskabet, som har henvendt sig vedrørende optagelse af film i 
Musvitgangen 18 og benyttelse faciliteterne omkring festpladsen. Se referat fra den 13. april. 
Der er endnu ikke skrevet kontrakt. 
 

D.  Formanden har modtaget brev fra projektleder Martin Hansen, KEJD. 
Vedrørende arealer som ønskes friholdt for diverse arbejde i forbindelsen med kloakeringen. 
Dan vil oplyse dem om arealet ved den nye legeplads, og hvor vi har vores samletank. 
 

E.  Der afholdes møde med legepladsudvalget, Peter fra Den lille legepladsfabrik og Dan, Sanne, 
Thomas og Per i morgen den 5. maj. 

 
F. Vedrørende storskraldscontainer, der var en del medlemmer som havde svært ved at acceptere 

da containeren blev lukket. Derfor blev Allan og Topper udpeget til for fremtiden at være 
ansvarlige for at containeren bliver pakket hensigtsmæssig, og at det forgår på en ordentlig 
måde. 

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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G. Det blev besluttet at sende mail til medlemmerne vedrørende småt EL-skrot, som skal lægges i 

den orange container, og ikke på det store EL affald. I mailen skal der også, endnu engang 
oplyses om, hvordan man kommer af med farligt affald. Der sættes et større skilt på skabet til 
farligt affald. Der skal også oplyses at benzin græsslåmaskiner IKKE er EL-skrot. 

 
H. Ved pligtarbejde skal pligtvagten huske at havegangen ud mod bedet ved Musvitgangen 82 skal 

holdes. 
 
I. Dan oplyste at vi ikke skal bruge Lomax til diverse indkøb, da de er for dyre. 

 
4. Evt./Rundesang 

Dan rykkede Thomas for generalforsamlingsreferatet. Thomas lovede at sende det 
snarest. Dan spurgte Ditte om printningen af ordensreglerne, og om haveforeningens 
mail kunne blive mere synlig på hjemmesiden – begge dele vil blive ordnet. 

 
 
 
 
 
  Sekretær 

 Ditte Petersen 


