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Haveforeningen 
Røde Mellemvej 
 
Bestyrelsesmøde 4. august 2021 
Tilstede: Dan Bengtsson, Susanne Petersen, Marion Dardecker (Bebber), 
Henrik Christesen, Allan William, Thorben Hansen (Topper), Thomas Sølvskov, Pia Mårtensson og  
Ditte Petersen. 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
Næstformand 
Sekretær 
Udvalg? 
 
2. Evaluering af generalforsamlingen 

Lejeplads ansvarlige 
Støjhegn ansvarlige 
Container indhentes, så de ikke står i de enkelte haver. 
Lys på havegangene – pris – hvem og hvordan 
Hvem skal rydde ved Tutten – foreningen eller Tutten? 

 
3. Mødeplan for bestyrelsen ved pligtarbejde 
 
	
1. Konstituering 

En enig bestyrelse vedtog: 
Næstformand Marion Dardecker (Bebber) 
Sekretær Ditte Petersen 
Udvalg – Det blev vedtaget at foreningens ordensregler skal revideres inden næste 
generalforsamling, da der er nævnt et byggeudvalg, som der ikke er behov for længere, da det er 
kommunen, som skal godkende ny- og tilbygninger. 
Grøntudvalg. Der var ingen som meldte sig. Det blev besluttet at alle kikker, og der sendes mail til 
medlemmerne om hækklipning, fjernelse af ukrudt på havegangen, og slåning af græsset. 
I denne mail repeteres hvordan de kommer af med Farligt affald. Dette lægges også på 
hjemmesiden. 
 
Det blev besluttede at ændre vores kontortid, så det er lørdag mellem 9 – 12. 
Kontortiden den første onsdag i måneden nedlægges. 
 
Ditte kommer med et forslag til forretningsorden for bestyrelsesmøderne på næste møde. 

 
 
2. Evaluering af generalforsamlingen 

 
a. Legeplads 

Henrik og Thomas kontakter lejepladsudvalget for at hører om deres køreplan. 
Henrik og Thomas referer på næste bestyrelsesmøde. 

 
b. Støjhegn 

Dan taler med Henning Lassen MU2 for at hører hvordan støjhegnet gribes an. 
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c. Containere 
Henrik undersøger muligheden affald-sug i foreningen. Vi besluttede at den nuværende container 
ordning fortsætter året ud, da der er indgået en aftale med Kim Høybye (skraldemanden). 
Dan taler med Kim i forhold til at alle containerne skal op, og hvordan det vil påvirke 
indhentningen af skrald, og om han vil fortsætte som skraldemand når det bliver i værksat. 
 

 
d. Lys på havegangene 

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af Topper, Henrik og Ove Poulsen (hvis han vil) 
Topper kontakter Ove, for at høre om han er interesseret. Udvalget forlægger forslag til 
bestyrelsen. 
 
 

e. Området ved Tutten 
Tutten står selv for at grave planterne op. Dan taler med dem om plan og økonomi. 
 
 

f. Ofte stillede spørgsmål/værd at vide på hjemmesiden (vedtaget på generalforsamlingen) 
Det blev besluttede at det må komme hen ad vejen – Ditte er ansvarlig. 

 
 

g. Bestyrelsen tog generalforsamlingsreferatet til efterretning, med bemærkning fra Henrik, at han 
til beretningen ud over at han nævnte ”at man kunne finansiere kloakeringen ved at optage et 
kollektiv lån” også sagde: med pant i det enkelte hus. 
Generalforsamlingsreferatet er underskrevet af formand, dirigent og sekretær, og offentliggjort på 
hjemmesiden. 
 
 

h. Thomas sagde at han har talt med 2 af forslagsstillerne til forslag 13, ambassadører, Thomas har 
anbefalet dem at skrive til bestyrelsen, at de ønsker at nedsætte udvalg som vil prøve at lave en 
ambassadørordning. 

 
 

3. Pligtarbejde vagter 
Vi fik fordelt vagterne fra de afgående bestyrelsesmedlemmer for resten af året. 
Hvordan vagtplanen skal se ud til næste år, tager vi efter generalforsamlingen i marts 2022. 

 
 

 
     
 
 
 Sekretær Ditte Petersen 


