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Bestyrelsesmøde 1. juni 2022 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Per Steenberg, 
Marion Dardecker (Bebber), Thorben Hansen (Topper), Pia Mårtensson og Ditte Petersen 
Afbud: Allan William og Thomas Sølvskov 
 
Dagsorden: 

1. Havevandring  

2. Godkendelse af referat fra den 4. maj 2022 

3. Orientering fra formanden 

4. Skt. Hans 

5. Affald/EL-affald 

6. Legeplads 

7. Eventuelt /Rundesang 

 
1. Havevandring Godkendelse af referat fra den 4. maj 2022 

Havevandringen blev udsat på grund af regnvejr. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 4. maj 2022 
Referatet blev godkendt, og lægges på hjemmesiden. 

 
3. Orientering fra formanden 

Formanden oplyste at han har fået brev fra forbundet ang. præmiehaver. 
Dan videresender til Ditte, så hun kan lave breve til sidste års præmietager som skal indstille 
haver til havekonsulenten. Indstillingerne skal afleveres til formanden senest den 27. juni. 
Forbundet skal havde indstillingerne senest den 29. juni. 

 
Dan fortalte at Gitte Tuesen fra teknik- og miljø (KEJD) var på besøg i haveforeningen i forbindelse 
med kommunens hjælp til udfyldelse af regnvandsansøgninger. Gitte havde sagt, at kommunen 
har problemer med at færdiggøre brandsikringen, da man mangler kvalificeret personale. 

  I forhold til kloakering er der stadig intet nyt. 
 
Yngve og Sami miljøsagsbehandler fra kommunen, har i 2 dage været i haveforeningen for at 
hjælpe med regnvandsansøgningerne. Der mangler ”kun” 31 huse. Nogle af de 31 som mangler 
har sendt ansøgning ind til kommunen, men har skrevet om andet end regnvand, derfor er de 
kommet i en ”syltekrukke indtil de sender ny ansøgning som er korrekt udfyldt. 
Når vi modtager liste over hvem der mangler, skal Ditte kontakte dem, for at få dem til at sende 
regnvandsansøgningen til kommunen. 

 
4. Skt. Hans 

Der laves Skt. Hansaften i haveforeningen. 
Dan forslog at skrive til medlemmerne, at hvis de evt. har brande som kan bruges til 
Skt. Hansbålet kan de henvende sig til bestyrelsen, som så vil se på brændet – det må 
ikke bare lægges op på pladsen. 

Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
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Pia skal undersøge om der er sange. 
 

5. Affald/EL-affald 
Dan orienterede om, at han efter aftale med skraldemanden Jonas, har afbestilt 5 
container til restaffaldet. Det blev aftalt ved pligtarbejde stilles den/de containere som 
er blevet brugt til grønt affald til venstre i containerhuset. 
Det blev vedtaget, at vi fremover bestiller grøn container hver anden tirsdag i 
måneden, og storskraldscontainer hver halvanden måned. 
Der er nu bestilt grøn container til den 20. juni, og storskraldscontainer den 28. juni. 
 
Dan omtalte det store EL-affald, om det evt. kun skal stilles op når der er storskrald. 
Det blev besluttet at vi ser tiden an. 
 

6. Legeplads 
 Der har været holdt møde med legepladsudvalget og Peter fra Den lille legepladsfabrik. 
 Prisen er 241.371 kr. inklusiv moms. Dan og Sanne underskriver kontrakten med Den 

lille legepladsfabrik. 
 
7. Rundesang 
 Der er modtaget mail fra et medlem som spørger om at låne borde og stole af 

haveforeningen. Der svares tilbage, at medlemmet skal henvende sig til festudvalget 
søndage mellem 12 – 16. 

 
 Bebber forslog, at vi skiftes til at vaske viskestykker og gulvklude. Ditte gjorde 

opmærksom på at hun ikke havde mulighed for det. 
 
 Det blev oplyst at de som har pligtvagt, selv et par dage i forvejen skal tjekke om der 

mangler pålæg. Pålægget står i køleskabet i kontoret. 
 
 Den som tager til bageren den 4. juni, skal spørge om vi skylder noget for maj. 

 
  
 
 Sekretær 

 Ditte Petersen 


