
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1/2019 mandag den 14. januar 2019 hos Per

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. november 2018.
2) Orientering fra formanden:

● Ny underskrevet lejeaftale
● Nye vedtægter
● Status have 14
● Bodils orientering om regnskab og revision for 2018
● Budget 2019.

3) Fællesarbejdet, Allan orienterer:
● Åbning for vand til toiletbygning
● Åbning for vand til haverne
● Forslag til datoer for fællesarbejdet 2019.

4) Planlægning af generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2019.
5) Hjemmesiden.
6) Nyt fra forbund og kreds:

● Forbundets hjemmeside og DialogNet
● Formandsportalen
● Vurderingssystemet
● Kurser
● Kredsgeneralforsamlingen den 1. juni i Stormosen.

7) Bordet rundt.
8) Næste møde – forslag: mandag den 25. februar kl. 14.00.

Til stede: Allan Ackey, Anette Hjort, Birgit Ipsen (referent), Bodil Hendrichsen, Per Olsen og Poul Olesen.

Ad 1. Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2. Kolonihaveforbundet anbefaler, at den nye lejeaftale – med bilag - mellem Helsingør Kommune og
Kolonihaveforeningen Gurre mailes til haveforeningens medlemmer. Bodil sørger for udsendelse til de
medlemmer, vi har mailadresse på, resten tilsendes pr brev. Et antal eksemplarer opbevares på kontoret til
udlevering til nye medlemmer. Helsingør Kommune har sendt underskrevet kopi til Kolonihaveforbundet.
Per sender kopi til Nordsjællandskredsen.

Allan, Per og Birgit udarbejder forslag til nye vedtægter. Første møde desangående afholdes mandag den 28.
januar kl. 13.00 hos Birgit. Forinden udsender Per ”Kolonihaveforbundets standardvedtægter” og
”Lejeaftale for haveforeninger på lejet jord” til bestyrelsen. Per opfordrede til, at vi kigger på Pindemosen og
Stormosens vedtægter for inspiration til vores nye vedtægter, samt at vi kommer med bemærkninger og
forslag til ændringer.

Der har ikke været nogen reaktion på henvendelse af 3. november 2018 til have 14 om klipning af hækken.

Per foreslog, at vi sender ny henvendelse til have 14 med indkaldelse til møde vedrørende huset og havens
pasning. Af brevet skal det ligeledes fremgå, at hvis ikke det store grantræ mod stien er fældet inden en
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given dato, vil det blive gjort på lejerens regning. Ved udeblivelse fra mødet sendes opsigelse af haven med
henvisning til tidligere skrivelser om mislighold af hus og have gennem flere år.

Bodil orienterede om, at der i forhold til budget 2018 har været et merforbrug på ca. 10.000 – 12.000 kr.,
som skyldes stigning på Grøn Drift samt et betydeligt større vandforbrug end forudsat.

Der er foretaget en mindre – 3.000 kr. – justering af budget 2019.

Per skriver til Park og Vej vedrørende aftale om pris og betalingsbetingelser for Grøn Drift i 2019, og til
revisorerne Bo og Gorm for at aftale revision af regnskabet for 2018.

Ad 3. Allan foreslog fællesarbejde på lørdagene den 4. maj, 15. juni, 17. august og 27. september, hvilket
blev godkendt. Pers forslag om, at han og Poul lukker op for vandet til toiletbygningen mandag den 25.
marts kl. 9.00, og at hele bestyrelsen mødes lørdag den 30. marts kl. 11.00 for at lukke op for vandet til
haverne blev godkendt. Listen med aftalt fællesarbejde ajourføres og opsættes i toiletbygningen. Der
opsættes afkrydsningsskema til dokumentation af udført græsslåning i Kirsebærallén og Birkelunden. Efter
anbefaling fra Nikolaj Brejl vil vi i 2019 gøre forsøg med ikke at slå græsset mellem birketræerne.

Vi stiller forslag på generalforsamlingen, om at hæve aldersgrænsen for udførelse af havearbejde fra 70 til
75 år, samt forhøjelse af timeprisen for ikke udført fællesarbejde.

Allan sørger for indkøb af rampe til kompostkasser inden den kommende sæsons begyndelse, samt
indhenter priser på mindre fodboldmål/håndboldmål.

Ad 4. Der udsendes indkaldelse til generalforsamlingen den 9. april til medlemmerne med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskab for 2018, forslag til budget for 2019 samt indkomne
forslag. Indkaldelsen udsendes pr brev, lægges på hjemmesiden, opsættes på opslagstavlen og mailes til
kredsformand og kredsbestyrelse.  Meddelelse om, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2019, bekendtgøres på hjemmeside og opslagstavle.

Beløbet - 500,00 kr. – for leje af Damgården dækker rengøring af lokaler.

Det skal på generalforsamlingen henstilles til medlemmerne, at regler og vedtægter skal overholdes.

Ad 5. Have 46 er endnu ikke solgt. Per laver en ”salgsannonce” og Birgit sørger for, at den kommer på
hjemmesiden med billede.

Ad 6. Orientering om kongresbeslutninger ligger på DialogNet. Per opfordrede bestyrelsen til at bruge
DialogNet, hvor man kan finde stort set alt, der har med kolonihaveforhold at gøre.

Det er igen muligt at tilmelde sig forbundets kurser. Per står for eventuel tilmelding.

Kongressen har vedtaget, at alle haver fra januar 2019 skal have brandforsikring.  Der orienteres herom på
generalforsamlingen.

2



HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1/2019 mandag den 14. januar 2019 hos Per

Kredsgeneralforsamlingen bliver lørdag den 1. juni i Haveforeningen Stormosen i Humlebæk. Per kan
desværre ikke deltage, men det er vigtigt, at Gurres 4 delegerede deltager, da der skal vælges ny formand.

Ad 7. Allan foreslog, at vi i år indkøber to læs ærtesten så diverse ”vandhuller” i stierne kan blive fyldt op.

Per foreslog, at vi også i år får et læs jord til fri afbenyttelse.

Ad 8. Næste møde bliver mandag den 25.februar kl. 14.00 hos Anette.
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