
Bestyrelsesreferat mandag den 3. januar 2022 kl. 17:00-19:00  

 

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

Fraværende: Martin 

 

Sidste bestyrelsesmøde den 6/12-21 blev aflyst pga sygdom. 

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. Generalforsamling søndag den 6/3-2022 

Vi har problemer med at skaffe lokaler til den kommende generalforsamling, Korsvejens Skole og alle andre 

skolen i TK, har indrettet deres sale til testcentre for skolens elever. Vi undersøger andre muligheder. 

HUSK, forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest den 31. januar. 

Vi vil dog også hermed nævne, at hvis corona’en ikke snart kommer på tilbage-tog, så overvejer vi at rykke 

GF til tidlig sommer. Mere info herom efter bestyrelsesmøde den 1. februar. 

 
3. Formand og Næstformand – nye punkter: 

 
Kim har haft et møde med en advokat, vedrørende udmeldelse af Kolonihaveforbundet. Advokaten har 
kigget diverse servitutter med videre igennem, og mener ikke det er umuligt at komme ud. Det er dog ikke 
noget der sker fra den ene dag til den anden. Vi beder advokat gå i gang med en køreplan over hvordan 
sagen skal køres. 
 

4. Hus og omgivelser – nye punkter: 

Belinda og Brian vil, fremadrettet, stå for rengøring af toilettet og foreningshuset. Dette sker efter onsdag 

og søndag. Alle klubber skal rydde op efter dem selv. 

Kalenderen for 2022 arbejdes der fortsat på, øvrige frivillige af gruppen inviteres til møde, når vi nærmere 

os foråret. 

Trailer er stadig i stykker, og kan derfor ikke udlejes pt. Den vil dog blive lavet indenfor nærmest fremtid 

med hjælp fra Bubber.  

5. Administration og Regnskab – nye punkter: 

Vandregnskab blev gennemgået. Alle har fået sms eller mail med hvad de skal betale, og de fleste har 

betalt. Det skal dog pointeres, at når man sender sin aflæsning, og indbetaler skal man KUN skrive 

havenummer, telefonnummer og aflæsningstal. Vi kan ikke bruge navn eller andre informationer til noget. 

Bestyrelsen overvejer et vandudvalg.  Det er en uhensigtsmæssig måde vi gør det på nu, og der bliver brugt 

alt for lang tid på det. Vi vil også vurdere, om afregning er bedre at sende ud på et andet tidspunkt, så det 



ikke falder sammen med jul og januar, hvor de fleste har mange udgifter. Vi undersøger fortsat om det kan 

gøres noget smart via hjemmesiden. For dem som ikke har adgang til computer, så er det selvfølgelig stadig 

mulig for at bruge postkassen ved kontoret. 

Vi har modtaget ordensreglementet fra Nordre Vang, som er udarbejdet sammen med en advokat, dette 

bliver gennemgået, og tilrettet ift. Selandia, og skal herfra godkendes på næste GF. 

Bestyrelsen vil på næste GF fremlægge forslag om ekstern revisor til gennemgang af regnskaber, for 

dermed også at sikre, at vi har det korrekte aktiver registeret i Selandia. 

De få der ikke mødte op til pligtarbejde vil modtage en bøde. 

6. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Arne har været i dialog med murer og vvs vedrørende renovering af vores toiletter. De kommer med et 

tilbud i næste uge. 

Arne bestiller containere til den kommende sæson. 

7. Næste bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 1. februar 2022 

 

Referent – Mona K. 

 


