
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1/2021 den 25. maj 2021 hos Per.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7/2020.
2. Opfølgning fra sidste møde.
3. Orientering fra formand og kasserer. Sommerfest.
4. Fællesarbejdet, Allan orienterer.
5. Hjemmesiden, Birgit orienterer.
6. Nyt fra forbund og kreds.
7. Bordet rundt.
8. Næste møde.

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

1) Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.
2) Økonomisk støtte fra kommunen til beskæring af randbeplantninger er afslået.

NSPV er, i forhold til de indhentede tilbud, billigst, og vi bibeholder derfor aftalen med NSPV om
græsslåning.
Arbejdet med udskiftning af hegnet omkring kompostpladsen er færdiggjort på ganske
tilfredsstillende vis.

3) Have 51, vurderet til 250.130 kr., er handlet den 21. januar 2021 til 180.000 kr.
Have 4 er handlet den 8. maj 2021 til vurderingsprisen, 53.570 kr.
Per aftaler ny besigtigelse af randbeplantningen med Nikolaj Brejl.
Den bestående aftale om græsslåning to gange om måneden fortsætter.
Affaldsordningen fungerer ikke tilfredsstillende. Bodil holder øje med tømningsfrekvenserne, og
giver Forsyning Helsingør besked, hvis ikke de overholdes. Hvis der viser sig behov herfor opsætter
kolonihaveforeningen et stativ til plastikaffald. Bodil undersøger priser på containere til glas og
papir.
Der er indhentet to, meget forskellige, tilbud på maling af toiletbygningen. Det ene på ca. 33.000 kr.
og det andet på ca. 66.000 kr. Per kontakter giveren af det billigste tilbud for at få præciseret, hvad
tilbuddet indeholder, forinden vi træffer beslutning om hvem, der skal udføre arbejdet. Der vil ikke
blive opkrævet ekstra penge fra medlemmerne til betaling af malerarbejdet.
Der indkøbes to nye sæt borde/bænke til det store fællesareal.
Vi planlægger at afholde sommerfest den 7. eller 14. august.
Generalforsamlingen forsøges afholdt i august/september. Per bestiller lokale i Kulturhus Syd.
Anette undersøger mulighederne for fællesmail til kolonihaveforeningen.
Et medlem har søgt om, og fået bevilget, fritagelse for fællesarbejdet på grund af sygdom.
Have 58’s ansøgning om opførelse af nyt hus og drivhus er imødekommet.
Have 31’s ansøgning om lukning af overdækket terrasser er imødekommet.
Coronareglerne følges løbende.
Per udsender mail om pasning af stierne.
Bodil og Per udsender mail om årets gang og begivenheder i kolonihaveforeningen.
Per bestiller endnu et læs jord og et læs ærtesten.
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Bodil gennemgik regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.
Der var i 2020 et overskud på ca. 38.000 kr.
Regnskab og budget vil blive udsendt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Der er nu 29 personer på ventelisten, altså tæt på maksimum som er 30.

4) Ved sæsonens første fællesarbejde mødte 17 personer fra 13 haver op.
De gamle borde/bænkesæt blev fjernet, der blev luget og lagt perlesten omkring kompostkasserne
samt luget omkring fællesbygningerne. Per kontakter ”buskrydderen” for at spørge om hvornår der
bliver ryddet ved hækkene.
Der er indkøbt hvid maling til maling af sten. Arbejdet vil blive udført af have 51.

5) Hjemmesiden vedligeholdes løbende.

6) Per deltager i formandsmødet i Haveforeningen Kana den 26. maj, hvor der orienteres om sidste nyt
fra foreningerne og kredsformanden orienterer om, hvilke sager kredsen har været involveret i. Der
afholdes kredsgeneralforsamling den 26. juni, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og kasserer.
Per opfordrede bestyrelsen til jævnligt at logge ind på Kolonihaveforbundets hjemmeside for at
holde sig orienteret.

7) Der er tilsagn fra syv haveforeninger om at deltage i årets havebedømmelser. Per og Bodil udsender
mail om havebedømmelserne og muligheden for at tilmelde sig.
GPS kan ikke finde Smedestien. Per kontakter kommunen og beder dem sørge for, at adressen bliver
registreret.
Anette deltager i dommerpanelet til havebedømmelserne.
Gorm forslog hjertestarter opsat ved parkeringspladsen. Anette undersøger om TRYG vil opsætte
en.
Gorm kontakter TDC om mulighederne for fibernet i haveforeningen.
Birgit spørger ”luftfotografen” Anton Budkin, om han vil tage et sommerbillede af
kolonihaveområdet.
Birgit laver udkast til brev om sikring af gasflasker som opbevares usikrede uden for huset.

8) Næste møde bliver den 29. juni kl. 13.00 hos Anette.
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