
Referat 9 januar 2022
Tilstede: Maria, Pipper, Martin, Hans henrik og michael som ordstyrer.

1. have 47 høres
a. der er aftalt en god tone og at kommunikationen skal være sober.
b. vi taler om at vi bliver mere tydelige i vores udmeldinger omkring beskeder og

anmodninger.
2. Vandmålere

a. vi har 11 haver der ikke har aflæst deres målere
3. Helårs kolonister

a. have 45 gør opmærksom på, at hun ikke er enig i den attest hun har
modtaget. Vi har ikke sendt den på mail dette bringer vi i orden. Vi mangler
desuden underskrifter fra have 52, som nægter at underskrive.  Lejer får
tilsendt attest på mail. Det samme gør have 24, have 52, have 45 og 61

4. Udelukkelse af fælles siden, tidshorisont og konsekvenser
a. Vi foreslår at man udelukkes i et halvt år af gangen fra facebook siden.
b. Man får 1 advarsel fra admin holdet og stoppes adfærden ikke medfører det

udelukkelse.
c. Er man med i bestyrelsen som suppleant eller medlem har man tavshedspligt

og må derfor naturligvis ikke ytre sig på facebook og andre steder omkring
det der tales om eller aftales til møder.

5. Status regnskab
a. Trine fortæller: 2019 er næsten færdig, 2020 bliver færdig i januar. Trine

samarbejder med grethe og tina omkring 2021. trine får adgang til banken fra
næste uge.

b. Trine anmoder om en opgradering af bogholderi så vi har bedre overblik over
manglende betalinger. Vi vedtager at trine opdaterer systemet.

c. Kontanter skal  ikke være en del af betalinger. Omhandlende køb/salg af
haver, haveleje, kreditor debitorstyring, vandafregning, vurderinger. Betalinger
sker på bank eller mobilepay.

6. Tanker om opstart kolonien april
a. Vi starter ikke vandet før vi er sikre på at vi er frostfrie. punktet bliver taget op

på generalforsamlingen.
7. Årshjul

a. tømning af skidtplads, opstartsfest, aflæsninger af vandmålere, nedtagning og
opsætning af vandmålere, planlægning af fælles pligtarbejde. Michael vil dele
et årshjul og vi arbejder på at opstarte hjulet til den kommende sæson.

8. Indkomne forslag til generalforsamling. Maria indskriver forslag og daterer forslag.
a. opstart af vand.
b. Vandmålere. hvordan skal vi gøre når folk lader dem sidde vinteren over og

foreningen derfor modtager en ekstra regning pga fejlaflæsninger af ødelagte
vandmålere. 200 kr for opbevaring,

c. Skal foreningen investerer i vandmålere så bestyrelsen tager måler af og den
afhentes af haveejer til foråret.

d. Skal vi have et vandmåler udvalg
e. Skal vi lade bestyrelsen afmontere og påmontere hvert år?



f. Facebook. vi foreslår at det udlægges til haveejere at stå for siden så
bestyrelsen ikke er en del af dette.

g. Vederlag
h. Træer og hække
i. Retskrivelser i vedtægter
j. pligtarbejde er der mødepligt til
k. hvem gør toilet rent og hvordan afvikles det.
l. Hvordan skal skidtpladsen håndteres. det er alles pligt at pladsen er

tilgængelig og åben for alle. at den er ryddet og at det bliver sorteret så det
ikke bliver så dyrt at få det tømt.

m. turnus på skidtplads
n. martin foreslår at vi laver et udvalg til at undersøge badeforhold og eventuelt

bebyggelse af badeforhold.
9. Sammenslås general og ekstraordinær? Skal vi skrive til kolonister omkring

afstemning.
a. trine skriver mail til alle kolonister om ekstraordinær og ordinær

generalforsamling.
10. Dato for fælles pligtarbejde

a. søndag den 27 marts er der første pligtarbejdsdag. Det udmeldes på
facebook, på mail, og i skabet. besked gives i januar. Maria skriver beskeden.

b. stakit ved teltplads skal laves og males, skur skal males, koloniens hus
udvendigt skal males, frilandsvej skal ordnes, hæk mod skoven have 67-90.
hæk ved have 1-28 skal klippes, oprydning af skidtplads.

11. Rengøring af wc. Hvem og hvordan
a. det er til valg til marts hvordan vi systematiserer det.

12. Pligtarbejde
a. vi anmoder kommune om nedlæggelse af buske ved frilandsvej og beplanter

fri haver. Maria skriver til kommunen.
13. Skidtplads

a. kan vi lave båse så vi kan få systematiseret vores haveaffald og får glæde af
det.

b. Martin bestiller tømning til den 1 april så pladsen er ren.

14. Generalforsamling. Hvornår i marts?
a. der indkaldes den 19/20 marts alt efter hvad der bliver besluttet af folket

omkring sammenslåning.
b. fredag kl 19.30 til kaffe og kage, lørdag kl 10 til rundstykker og kaffe.

15. evt.
a. Martin indkøber lommelygte budget ca. 500 kr for 2 stk.
b. hvad skal vi male toiletgulv med. martin undersøger
c. Forsikring . Martin tager billeder af indbrud og sender info om hærværk til

forsikringsselskab og politi.
d. Trine skriver information på facebook omkring indbrud.
e. Pipper undersøger hvad der sker hvis regnskabet ikke bliver godkendt.
f. Hans Henrik spørger om vi holder julefrokost. Vi har besluttet ikke at bruge

penge på dette.
g. indkøb af toiletpapir, skrubbe, fejekost, fejebakke og rengøringsmidler.
h. Maria og Pipper køber kost, skovl og greb til kolonien.




