Referat af bestyrelsesmøde d. 8.8.2019
Deltagere: Kirsten, Marianne, Dan, Johannes, Ann,
Vivi, Bibbi, Erik og Daniel

Afbud fra: Bonnie, Simon

Emne + Ansvarlig
1.Valg af dirigent
2.Arrangementer (Alle)

Ann blev valgt

Næste års arrangementer:
Sankt Hans aften. Evaluering, og tanker om næste år
Simon havde i år lavet en plakat. Kirsten havde indkøbt lidt forskelligt og snobrød var et hit.
Dorthe stod for musikken. Bestyrelsen har fået positiv feedback fra haveejerne. Bestyrelsen vil være i bedre tid næste gang.
Festudvalg: Johannes og Vivi.
Sæt allerede nu X i kalenderen tirsdag den 23. juni 2020,
Sommerfest. Evaluering, og tanker om næste år
53 tilmeldinger til børnefesten. Og i alt 80 tilmeldinger til middagen, heraf 15 større børn.
Flere aktiviteter til børnefesten, bl.a. cirkus med børn fra haveforeningen.
Der var god stemning, varieret musik og glade mennesker om aftenen.
Næste år rykker vi datoen en uges tid. Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 8. august 2020, hvor du kan hilse på dine naboer
på en anden måde end til hverdag.
Festudvalget er Johannes og Vivi fra bestyrelsen – med ønsker om at have flere frivillige haveejere med til at hjælpe til næste år.
Samtidig med det årlige loppemarked d. 14. juni 2020, som arrangeres af haveejerne Anny og Mai på legepladsen, inviterer
bestyrelsen, på petanqueområdet, til:
Dialog med bestyrelsen og kom med dine visioner: “Hvad er et godt kolonihaveliv?”.
Hele bestyrelsen vil være til stede denne dag, så man kan komme og hilse på. Hvem er hvem og hvem laver hvad
Marianne er ansvarlig, i samarbejde med et par haveejere, for en visionsstand, hvor man som haveejer kan komme med gode ideer,
være kreativ og bidrage med konkrete forslag til fremme af fællesskabet i haveforeningen.
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 14. juni 2020,

3.Byggesagsudvalg
(Marianne/ Johannes/
Daniel)

Miljødag d. 22. september 2019.
Miljødagen i år er endnu ikke afholdt. Evalueres efterfølgende.
Aktuel orientering
Byggesagsudvalget har afholdt et møde med kommunens byggesagsansvarlige for kolonihaver, hvor både generelle spørgsmål blev
vendt og konkrete sager afklaret.

4.Lukkede punkter

5.Asfaltering
(Simon/Daniel)
6.Økonomisk overblik
(Dan)
7.Vand (Simon og Erik)
8.Miljødag

9.Dialogmøde (Kirsten)

10. Velkommen til nye
haveejere (Daniel,
Simon, Bibbi)

Generelt:
Træterrasser:
Uoverdækkede ”åbne” træterrasser etableret efter april 2014, hvor den gældende deklaration mellem Gladsaxe Kommune og CNM
trådte i kraft, skal overholde krav om afstand til skel på min. 2,5 m. Hvis man er i tvivl om, hvornår en terrasse - eller andet - er
etableret, kan man i lighed med kommunen orientere sig i de historiske luftfotos, der siden 2003 er taget årligt og ligger
tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside: https://webkort.gladsaxe.dk
Hegn:
”Hegn omkring de enkelte havelodder etableres som levende hegn, der i skel ikke må overstige 1,80 m.” (Deklarationen af 2014).
I bagskel accepteres dog alle former for hegn med materialer, der oprindeligt har haft rødder på. Dvs. også plankeværk, hvis det er
lavet af træ, og ikke kunstigt materiale, som trælignende tetracit eller lign. Uanset materiale er max højde 1,80 m.
I sideskel og skel ud mod vej skal der være levende hegn. Hvis man ønsker plankeværk eller andre former for hegn etableret på egen
grund, skal det være i en afstand fra levende hegn, hvor både hegn og plankeværk / andre former for hegn kan vedligeholdes. Det
tolkes som minimum 60 cm mellem levende hegn og plankeværk / andre former for hegn.
Evt. trådhegn kan accepteres i sideskel og ud mod vej, hvis det bruges til at understøtte det levende hegn.
Derfor udenfor referat.
Normalt skriver vi ikke i referatet når der er tale om lukkede punker. Dog vil vi i dette tilfælde gøre opmærksom på, at der desværre
har været en meget uheldig episode for en haveejer, som er blevet chikaneret. Dette kan have alvorlige konsekvenser for den/de
person(er), som ikke opfører sig pænt over for andre haveejere, og som i worst case kan blive ekskluderet af haveforeningen i
henhold til vedtægterne. Vær nu derfor gode ved hinanden, og byd nu ikke andre noget, du ikke selv ønsker at blive mødt med.
Handlingsplan med ca. datoer (Simon og Daniel fremlægger)
EKJ har påtaget sig opgaven og er i gang med at formulere en kontrakt og et overslag på prisen.
Økonomisk overblik v/Dan
Dan gennemgik regnskabet.
Status på vandindsigelser v/Simon
Der er kommet styr på de fleste vandudforinger.
Bonnie spørger om, miljøudvalget kan få bevilliget et mindre udlæg/beløb til indkøb af materialer mv (2000 kr)? Udlægget/beløbet
dækkes af salget i boden
Bestyrelsen har godkendt beløbet
Hvad er formålet med et dialogmøde
At komme tættere på haveejerne – så ingen er i tvivl om hvem der er i bestyrelsen, og hvorfor vi er i bestyrelsen
På et dialogmøde kan haveejere også bidrage kreativt og komme frem med, hvad de har på hjerte.
På grund af travlhed med andre aktiviteter, viser det sig at være umuligt at samle bestyrelsen på et fælles tidspunkt i den nærmeste
fremtid, som ellers tænkt. Vi vælger derfor at udskyde dette initiativ til et senere tidspunkt, evt. til næste år.
Status på velkomstpakke
Vi ønsker at samle alle nye haveejere, så vi kan byde nye haveejere velkommen, så vi sikrer, at alle føler sig velkomne og positivt
modtaget af foreningen. Programmet er ved at blive udarbejdet.

11.Havesyn

Er du ny i haveforeningen, så sæt X i kalenderen tirsdag d. 27. august kl. 19.00.
Der er solgt i alt 20 nye haver siden nytår, og de nye haveejere vil modtage en invitation fra Daniel. Vel mødt på kontoret
Status på henvendelser fra haveejere vedr. havesyn 1
Der har været 3 teams fra bestyrelsen, som har fortaget disse havesyn.
Hvis der har været henvendelser vedr. spørgsmål til det brev som man har modtaget, har det team, som har været ude at besigtige
haverne fået henvendelsen, hvor teamet efterfølgende har været ude at genbesigtige haven eller taget kontakt til havemedlemmet.
Status på opfølgning af påtaler
Alle 3 team har været ude at besigtige haverne mindst 2 gange. Der er en del haver der står til et påbud pt.
Vi lytter naturligvis til hvad I siger mht. at der har været sommerferie, og at containerne har været fyldte, og ikke alle har haft
mulighed for at komme af med deres affald, og derfor har man fået ekstra tid at løbe på nogle steder.
Dvs. de 3 haveteams skal senest lave den endelig liste senest d. 19/8 til Marianne & Kirsten, med hvem der fortsat ikke har sat deres
have i stand – hvorefter denne information bliver sendt ind til WA, og man vil efterfølgende modtage en afgift.
Proces og metode v/Daniel (fortsættelse fra sidste møde)
Der ligger forslag til en ny proces, Daniel har udarbejdet en ny proces samt metode som skal gøre det nemmere og mere
struktureret til næste år.

12. Kopimaskine (Ann)

13.Renovation (Erik)

14.Nøgler og
vaskebrikker (Ann)

15.Mails
17.Evt.

Skal de høje træer ved søen også falde for 6 meters reglen?
Ikke i forhold til reglementet, hvor det handler om de enkelte havers indretning.
Kopimaskine
Ann har indhentet tilbud på en ny evt. brugt kopimaskine, og tager ligeledes fat i Rune for at høre om han har nogle gode
tilbud/erfaringer, som vi kan benytte os af.
Er der nogen lovning fra kommunen om at refundere en del af vores betaling, for alle de manglende afhentninger?
I øjeblikket kører det fint. Erik har bestemt ytret hans erfaring samt mening overfor kommunen: at det ikke har været helt optimalt,
han er efter dem, men han er også ved at miste tilliden til dem, desværre.
Selvom vi ønsker at skifte dem ud, er det desværre ikke muligt, da der står i deklarationen, at vi skal bruge kommunen.
Nøgler. Registrering og ny proces – status fra Ann og Marianne
Der er kommet hovednøgler, A nøgler & B nøgler.
Der er bestyrelsesmedlemmer der mangler nøgler samt nogle havemedlemmer – som kan henvende sig i kontortiden nu for at få
udleveret en nøgle.
Gennemgået og besvares.

