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Bestyrelsesmøde 3. august 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Marion Dardecker (Bebber), Per Steenberg, Thomas 
Sølvskov, Thorben Hansen (Topper), Pia Mårtensson og Ditte Petersen 
Afbud: Allan William 
 
Dagsorden: 

1. Havevandring 
2. Godkendelse af referat fra den 6. juli 2022 
3. Børne/Høstfest 
4. Venteliste 
5. Orientering v/ formanden 
6. Rundesang 

 
1. Havevandring  
 Bestyrelsen konstateret på sin havevandring, at der er 2 hække på Kernebidergangen som skal 

klippes godt ind inden næste sæson. Der sendes mail til de 2 haver. 
  

 Der er 4 haver som skal havde besked på at fjerne ukrudt på havegangen. 
 
 Bestyrelsen konstateret også, at de haver som havde fået brev efter sidste havevandring, var der 

kun en enkelt have som ikke havde efterkommet bestyrelsens påbud. Denne have får et gebyr. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 6. juli 2022 
Referatet blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 

 
3. Børne/Høstfest 

Der opstilles telte fredag kl. 14.00 
Morgenmad for pligt og frivillige – Dan bestiller brød, Allan henter og Pia køber pålæg. 
Pia oplyste at Kim Høybye tager sig af Popcornsmaskinen, og at der var styr på det hele. 
 

4. Ventelisten 
Bestyrelsen besluttede at det skal håndhæves, at man kun kan stå passiv på ventelisten i 5 år. 
Derfor skal de som har været passive i 5 år, havde besked på at de bliver registreret som aktive 
på ventelisten fra den 1. januar 2023. 
Ditte gennemgår ventelisterne 5 år tilbage. 
Det skal også understreges, at hvis man har fået tilbudt have og takker nej 3 gange, kommer man 
nederst på ventelisten. 

 
 

5. Orientering fra formanden 
 Dan og Sanne undersøger forsikringerne af foreningens huse, de skal indhente tilbud 

gennem forbundet. 
  
 Dan oplyste at Musvitgangen 28 skal vurderes og sættes til salg. 
 Musvitgangen 59 og Skovskadegangen 21 bliver vurderet den 14. august 2022. 
  

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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Der blevet lavet en forkert lejekontrakt. Der står 2 på lejekontrakten, som ikke er 
samboende, som man skal være ifølge forbundet. 
Dan kontakter lejerne, og gør dem opmærksom på fejlen, samtidig med at han får 
afklaret hvem der skal stå på lejekontrakten og hvem der skal sendes 
havelejeopkrævning til.  
Det, at der står 2 sammen på ventelisten er et generelt problem, hvis de ikke er 
samboende. Vi besluttede at tage problemet når de får tilbudt have. 
 
Det blev besluttet, at der skal lægges et link på vores hjemmeside til kommunens 
byggeregler. 
 
Dan er i kontakt med kommunen vedrørende beskæring af træer og buske på 
Fuglekongegangen inde fra Sundbygård. 
 
Det blev også konstateret at det ekstra pligtarbejde på Fuglekongegangen var en 
succes, men hvis vi gentager det, skal der bestilles en container – kun til det. 

 
Dan oplyste at følgende haver har fået præmie:  
Musvitgangen 23, Henrik og Harriet Christesen 
Silkehalegangen 8, Ditte Petersen 
Kernebidergangen 6, Anne Knudsen. 
Der vil på et senere tidspunkt blive indbudt til frokost og præmieoverrækkelse. 
  

 Det blev besluttet at sende mail til medlemmerne om, at der ikke må komme 
nedfaldsfrugt i Bioaffald, da affaldsbeholderne bliver fyldt, så vi ikke kan komme af 
med vores almindelige bioaffald. Det skal også i mailen understreges at 
containerpladsen IKKE er en genbrugscentral, så der skal ikke stilles genbrugsting. 

 
 

6. Rundesang 
Sanne spurgte til bagvæggen af foreningshuset. Per svarede at han havde kikket på 
den, men at vi skal vente til vi ved hvilke krav i forhold til brandsikring som kommunen 
kommer med. 
 
Thomas spurgte til legepladsen – der blev svaret at kontrakten med den lille 
legepladsfabrik er underskrevet. Så nu kan Den lille legepladsfabrik søge kommunen 
om byggetilladelse, og vi afventer denne for at komme videre. 

 
 
 
 Sekretær 

 Ditte Petersen 


