
Bestyrelsesreferat tirsdag den 21. juni 2022 kl. 17:00-20:00  

Tilstede: Lena, Kim, Torben, Per, Mona O og Mona K. 

Fraværende: Martin, Arne og Mugge 

 

1. Gennemgang og opdatering af projektplan siden sidste bestyrelsesmøde: 

Nye nedenstående punkter tilføjes projektplan til næste bestyrelsesmøde, så denne er et 

”levende” dokument, hvor alle kan se status på de ting som bestyrelsen arbejder med. 

 

2. Formand og Næstformand – nye punkter: 
 

Bestyrelsen har kontortid hver tirsdag fra kl. 17:00-18:00, men vi har ikke set mange i 

perioden, så vi har valgt at lave det om, så vi blot har kontortid den første tirsdag i hver 

måned fra kl. 17:00-18:00. 

Lena og Kim har haft et produktivt møde med formændene for de andre haveforeninger den 7. 

juni. Der blev talt om mange gode ting.  

Alle foreningerne har grøftproblemer med Tårnby kommune. 

Der blev talt om hvordan de andre foreninger håndterer lokalplanen, og hvad de gør i forhold 

til medlemmer som ikke overholder lokalplanen. 

Parkering på Viberupstræde blev diskuteret, hvad kan man gøre? Skal vi have fat i 

kommunen? 

Sommervirke har ikke fået indført affaldssortering endnu, og vi andre foreninger har – 

heldigvis – endnu ikke fået bøde for ikke at overholde sortering.  

Pligtarbejder i de forskellige foreninger blev også vendt, og der er det meget forskelligt hvor 

mange gange medlemmerne bliver kaldt på pligtarbejde. 

Nordre Vang har sat deres kloakering på stand by.  

 

3. Hus og omgivelser – nye punkter: 

I forhold til brandslukningsudstyr ved fælleshuset, så tager vi kontakt med en ekspert, så vi er 

sikre på, at vi har det rigtige udstyr. 

Vi vil tage kontakt til Trygfonden, for at høre om vores hjertestarter skal vedligeholdes og 

registreres, så man kan se vi har en hjertestarter.  

 

4. Administration og Regnskab – nye punkter 

Mona K vil blive sat ind i opkrævning af haveleje og kloaklån, og vil efterfølgende stå for dette. 

 

5. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Der var pligtarbejde for A gangen den 19. juni. Det var en våd fornøjelse, og vi fik ikke helt 

lavet alle de pligter, som vi gerne tænkt os. Men til gengæld gik alle folk i gang med ukrudt 

både ved containerne, men så sandelig også ved p-plads på B-gangen, som mere eller mindre 

er en helt umulig opgave. Godt gået. 

 

 



6. I øvrigt: 

Der har været skriverier på FB, hvor nogle mente bestyrelsen skulle gøre mere, i forhold til der 

blev kørt for stærkt. Vi er af den opfattelse, at vi gør hvad vi kan, i forhold til skiltning og 

opråb til ALLE medlemmer om at fortælle deres besøgende eller chauffører, at den hedder 

max. 10 km. Det er sørgeligt, når det er vores egne medlemmer som kører alt for stærkt, og 

bestyrelsen kan kun opfordre til at medlemmerne tager vores hastighedsbegrænsning seriøst. 

Næste bestyrelsesmøde – bliver opdateret snarest. 

Ref. Mona K  


