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Referat af bestyrelsesmøde d. 23. april 2022 
 
Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Maiken Gylche, Kasser Dorte Magnussen, 
Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøll, Bestyrelsesmedlem 
Carsten Linderholm, Bestyrelsesmedlem Lone Falkenberg, 1. suppleant Johnny Hansen, 2. 
suppleant Lone Christensen. 
Fraværende: Dorte Dam Jensen 
 
Ordstyrer: Dorte Magnussen 
Referent: Maiken Gylche. 
 
Velkomst ved Formanden Helle Vithardt 
 
Gennemgang af ordinær dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidst. 
3. Sager fra mailen, foreningsmobil, FB 
4. Økonomi. 
5. Sociale arrangementer. 
6. Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
7. Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
8. Opfølgning på individuelle opgaver. 
9. Bordet rundt. 

 
Valg af ordstyrer og referent. 
 
 
Godkendelse af referat fra sidst. 
Både referat fra d. 27.feb. 2022 og d. 6.april 2022 er godkendt. 
 
Sager fra mailen, foreningsmobil, Facebook 

• Ufred imellem 2 haver fra tidligere mægling, er desværre gået i hårknude igen. Vi forsøger 
igen med en mægling og løsningsforslag pr. mail. 

• Mail med spørgsmål om, hvordan en shelter bygning betegnes på grunden og om den 
betegnes som en bygning og derved tæller i det samlede regnskab. Da dette er den første sag 
bestyrelsen hører om, kan vi ikke oplyse om det. Haveejeren vil selv kontakte HT for svar. 

• Kommunen har skiftet udbyder vedr. skraldeafhentning og som det ser ud lige nu, er der 
ikke noget nyt. AA indsamler fortsat skraldet om mandagen og kommunen tømmer 
containeren om fredagen. AA holder øje med om der opstår problemer indtil vi får løst vores 
skraldeløsning til en permanent løsning.  

• Bestyrelsen koordinerer kontakten med AA’s tilsynsførende, samt implementeringen af et 
nyt arbejdsredskab, en nye APP til registrering af arbejdsopgaver. 

• En sag fra sidste bestyrelsesmøde om for stor have. Den tages op i HB op ved næste møde. 
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• Minigolf og Petanque klubben skyder sæsonen i gang d. 18. maj. 2022 kl. 17.30 med et 
åbningsgilde og anmoder om at el og vand efter forstsprængning, er klart på det tidspunkt. 
Stubbe er på sagen. Ligeledes at solcelle-anlægget bliver repareret. 

• Sag vedr. vandur der er itu formenligt ifm. byggeri. Bestyrelsen er i dialog med haveejer. 
 
 
Økonomi. 
Intet at berette. 
 
Sociale arrangementer. 
Intet at berette. 
 
Generalforsamlingen/Budgetmøde. 
Intet at berette. 
 
Nyt fra HB-mødet / Noget til HB-mødet. 
Uddybet under sager fra mail osv. 
 
Opfølgning på individuelle opgaver. 

• Johnny og Lone tager ud og kigger på området, Beslutter hvor ”Pas på mig” skilte skal stå. 
• Johnny er fortsat i gang med at sætte skilte op og er i dialog med leverandør om nye skilte 

da 2. levering fortsat ikke er som aftalt ved bestilling. 
• Nye opslagsskabe med lys på solceller. Hvem ville tage sig af det? 
• Carsten arbejder fortsat på årshjulet til AA. 
• Carsten har ikke bestilt køkken endnu. Vi mangler fortsat at træffe beslutning om gulvet. 
• Carsten har bestilt en elektriker til at undersøge el i laden og hvorfor vi har så stort forbrug 

derovre. 
 
Bordet rundt 

• Maiken forslag: En løsning til at håndterer skrald-problemer. Det kunne evt. være en 
afkrydsnings-seddel AA kan lægge i postkassen med en forklaring på hvorfor posen ikke er 
indsamlet. Posen er for tung, ikke lukket korrekt eller andet. Johnny har en seddel, som vi 
kan tage udgangspunkt fra. Det godkendes og Maiken udformer et udkast til en seddel. 

• Maiken forslag: Velkomst til nye haveejere. Besøg med flag og en lille snak, evt. en kort 
velkomst brev med konkrete informationer til udlevering, samt til postkassen hvis de ikke er 
hjemme. Det godkendes og Maiken udformer et udkast til en velkomsthilsen til runden. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 29. maj 2022 kl. 9.00. 


