
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2020 tirsdag den 12. maj i Pers have.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 den 3. marts 2020 hos Anette.
2) Orientering fra formanden:

● Sidste nyt i en svær coronatid
● Overtagelse af have 3
● Opsigelse af have 45
● Ansøgning om byggeri
● Orientering fra kassereren om regnskab/budget, forretningsorden,

persondataloven og ventelisten.
3) Fællesarbejdet, Allan orienterer:

● Nye tiltag
4) Skal generalforsamlingen den 26. maj, og pinsearrangementet den 31. maj aflyses?
5) Hjemmesiden. Birgit orienterer om problemer med siden
6) Nyt fra forbundet herunder, vurderingssystemet og kurser samt nyt fra kredsen.
7) Bordet rundt
8) Næste møde – forslag: tirsdag d. 16. juni kl. 14.00 hos?

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

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 den 3. marts 2020 blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2) Åbningen af årets havesæson den 1. april forløb tilfredsstillende, der viste sig ingen problemer i
forbindelse med åbningen af vandforsyningen.

Diverse orienterende opslag, samt opslag om Corona, er opsat relevante steder. Der har været ekstra
rengøring på toiletterne i april måned, og der er daglig tilsyn med forsyningen af håndsæbe og
papirhåndklæder.  Medlemmerne medvirker i høj grad til, at der er rent i bygningen.

Det har været nødvendigt med en præcisering af reglerne for benyttelse af affaldscontainerne. Der er sat
nye vejledninger op over containerne. Fra september indgår haveforeningen på lige fod med øvrige beboere
i Gurre i forbindelse med affaldssortering, hvorfor vi får nye affaldscontainere.

Have nr. 3 er den 17. april solgt til vurderingsprisen: 94.568 kr.

Have nr. 45 har fået udleveret opsigelsespapirer. Når papirerne er afleveret i underskrevet stand vil haven
blive vurderet.

Have nr. 14 har indleveret tegning af nyt hus som bestyrelsen godkendte.

Have 58 har indleveret fotos af mindre hus som de ønsker at opstille på grunden. Kan huset fragtes ind på
grunden uden at beskadige sti eller andet er ansøgningen godkendt.

Der er indtil videre fin overensstemmelse mellem budget og regnskab. Bodil holder nøje øje med
opkrævningerne fra Helsingør Forsyning, da der jævnligt forekommer fejl. Et par lejere har endnu ikke betalt
lejen for april kvartal, og der udsendes derfor rykker om det skyldige beløb.

Der er lige nu 18 på venteliste til en have, og yderligere to er undervejs.
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Bodil har gennemgået GDPR-reglerne, og vil sammen med Per sørge for, at de bliver tilpasset vores behov.
Efterfølgende vil bestyrelsesmedlemmerne modtage en kopi. Originalen opbevares på kontoret.

Bodil vil på næste møde gennemgå Kolonihaveforbundets forslag til forretningsorden.

Ad 3) Der var mødt 15 optil årets første arbejdsdag. Per vil indhente tilbud på opsætning af nyt
komposthegn.

Bodil indkøber tre bundter snepæle til brug for markering af P-båse på parkeringsarealet.

Det fældede træ bag have 22 skal skæres i mindre stykker og flyttes fra hækken og ud i randbeplantningen.

Ad 4) Generalforsamlingen udskydes endnu engang. Per forsøger at få lokaler en dag i september, eventuelt
i Kulturhus syd.

Det traditionelle pinsearrangement, sommerfesten i august og havebedømmelser aflyses i år.

Ad 5) Hjemmesiden er nu opdateret.

Ad 6) Aflyste kurser forsøges afholdt i august eller senere.

Vurderingssystemet fortsætter med uddannede vurderingsfolk. Nye vurderingsfolk må ikke vurdere før
uddannelsen er gennemført.

Kredsgeneralforsamlingen den 13. juni er udsat til august eller september, evt. uden efterfølgende socialt
arrangement

Oplevelsesturen for havepræmiemodtagere er udsat til 2021.

Kun tre af kredsens haveforeninger har nået at afholde generalforsamling i år.

Kredsens mangeårige kasserer har solgt sin have, og en ny skal derfor vælges. Den nuværende formand
ønsker at opstille til kassererposten.

Ad 7) Birgit, dagsordenpunktet ”opfølgning fra sidste møde” er gledet ud. Det huskes til næste
bestyrelsesmøde.

Allan efterlyste, og fik, en opdatering af hvilke medlemmer der er fritaget for fællesarbejde.

Desuden påtalte Allan den øgede bilkørsel på stierne.

Per forfatter et skriv til medlemmerne, hvor reglerne for bilkørsel og for benyttelse af affaldscontainerne
indskærpes. Ligeledes vil der blive gjort opmærksom på, at der ikke længere udsendes meddelelser med
almindelig post. Har man ikke en mailadresse, eller vil man ikke oplyse den, er man henvist til at søge
oplysninger på hjemmesiden eller på opslagstavlerne.

Ad 8) Næste møde bliver tirsdag den 16. juni kl. 14.00 hos Birgit.
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