
Bestyrelsesreferat mandag den 29. august 17.00-19.00  

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

Fraværende: Kim, Arne og Martin 

 

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: 

 

Britt, som har kørt vores advokatsag vedrørende have 111 var på besøg, og informerede om, 

at foreningen havde vundet sagen, og dermed får foreningen dækket de fleste 

advokatudgifter. 

Lena tager på kongres med Kolonihaveforbundet 9-11. september.   

  

3. Hus og omgivelser – nye punkter: 

Vi skal have købt en soundboks til foreningshuset, og markedet vil blive undersøgt. 

 

Administration og Regnskab – nye punkter 

Vi har fået en tilbagemelding om en hjerteløber her i Selandia. Lad os vide hvis der er flere.  

Bestyrelsen vil selv foretage vandaflæsning i haverne i år. Dette bliver gjort sidste uge i 

november.  

 

4. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Da der har været lidt forvirring med levering af storskraldscontainer vil der, i fremtiden, være 

en kontaktperson, hvis vognmand har nogle spørgsmål. Dette for at undgå at de blot kører 

igen. 

Der vil være storskrald den 11. september.  

Der er stadig 84 haver som mangler at komme på pligtarbejde. Der er opsamling den 18. 

september og husk, hvis man ikke møder op, får man en bøde.  

Det bliver undersøgt, om vi kan få en bi-måler hos Malou oppe ved den lille låge, så vi kan få 

en låge med pumpe. 

5. I øvrigt: 

Der er afslutning i foreningen den 25. september. Foreningen er vært for morgenmad, så vi 

kan sige pænt på gensyn til hinanden. 

  

Næste bestyrelsesmøde: 8. oktober, som bliver et heldagsmøde, hvor vi følger op på sæsonen 

der er gået. 

Ref. Mona K  


