
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2/2021 tirsdag den 29. juni i Anettes have.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 den 25. maj 2021.

2. Opfølgning fra sidste møde.

3. Orientering fra formand og kasserer herunder:

● Spildevandshåndtering
● Beskæring af randbeplantning
● Affaldsordningen
● Tilbud på maling af toiletbygningen
● Fælles mailadresse for haveforeningen
● Generalforsamlingen 2021, dato og Coronaregler
● Forslag til budget 2021
● Status på regnskabet 2021
● Venteliste.

4. Sommerfest, forslag til dato. Anette og Birgit orienterer.

5. Fællesarbejdet. Allan orienterer.

6. Hjemmesiden. Birgit orienterer.

7. Nyt fra forbund og kreds.

8. Bordet rundt.

9. Næste møde - forslag?

Til stede: Allan Ackey, Anette Hjort, Birgit Ipsen (referent), Bodil Hendrichsen, Per Olsen og Gorm
Rasmussen og Susanne Zajac.

1. Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

2. -      Maling af toiletbygningen forventes udført i uge 27/28.
- Der er aftalt møde om beskæring m.v. med Nikolaj Brejl den 4. august kl. 14.30.
- Restaffald vil i juni, juli og august blive tømt ugentligt. Pris 250,00 kr.
- Plastcontainer vil også blive tømt ugentligt.
- Pap- og papircontainer bestilles.
- Der er sat opslag op på opslagstavlen, og lagt på hjemmesiden, om pasning af sti og langs hæk.
- Der er udsendt mail om havebedømmelser.
- Der er lagt sommerbilleder på hjemmesiden.
- Årsagen til den manglende GPS-dækning undersøges fortsat.
- Mulighed for tilslutning til fibernet undersøges fortsat.
- Vi har søgt Trygfonden om hjertestarter. Vi får svar omkring 1. december. Der sidder en

hjertestarter Gurrevej 354 C.
- Der skal opsættes advarselsskilte med oplysning om, at det enkelte hus indeholder gasflasker.
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3. Vi har haft besøg af Dorthe Pedersen fra Center for By og Land om håndteringen af vores
spildevand. Per orienterede og fremviste vores løsninger for håndtering af gråt og sort spildevand,
afløb for regnvand fra tagene, toiletbygningen og tømningsrummet. Dorte Pedersen var tilfreds med
orienteringen, som vil indgå i spildevandsrapporten for Gurre.
Per sørger for opslag relevante steder, når toiletbygningen skal males.
Vi opretter fælles mailadresse til haveforeningen.
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 1. september i Kulturhus Syd. Gældende
Coronarestriktioner vil selvfølgelig blive overholdt.

Bodil gennemgik regnskab 2020 og budget 2021. Der er budgetteret med underskud på 56.600 kr.
Ventelisten er fyldt op, 30 personer, så der er lukket for tilgang, indtil antallet igen er under 30.

4. Vi afventer dato for afholdelse af sommerfest. Det bliver enten den 7. eller den 14. august. Annette
og Birgit har aftalt møde i arrangementskomiteen den 6. juli.

5. 13 personer mødte op til fællesarbejdet den 19. juni hvor hækkene blev klippet.

6. Hjemmesiden er ajourført, og sommerbilleder lagt i Galleriet.

7. Kolonihaveforbundet afholder hovedbestyrelsesmøde med fysisk deltagelse den 2. – 3. juli.
Forbundets kongres er udsat til september 2022, og vil finde sted i Aalborg.
Kredsen har den 26. juni afholdt kredsgeneralforsamling Dorte Norly fra HF Trekanten blev ny
formand, og Frank Poulsen fra HF Stormosen ny kasserer.
Referat fra kredsgeneralforsamlingen udsendes snarest.

8. Per skal interviewes til ugeavisen Nordsjælland om haveforeningen Gurre.
Per orienterede om, at HF Pindemosen har fået tilladelse af Helsingør Kommune til at udvide
husene til 60 m2 inkl. overdækket terrasse.
Der er på grund af handicap givet én tilladelse til at parkere på en vendeplads. Per sørger for
orientering herom på opslagstavlen.
Rosenbedet som blev anlagt sidste år trives ikke. Anette klager over kvaliteten af roserne.
Anette og Gorm udtænker en ny plan for bedet.
Anette og Birgit skriver til to haver om pasning af sti og have.
Have 21 har søgt om tilladelse til at anlægge en åben træterrasse efter den indleverede tegning og
beskrivelse. Tilladelsen blev givet af bestyrelsen og meddeles have 21.

9. Næste møde bliver den 10. august kl. 11.00 hos Birgit.

2


