
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2021 tirsdag den 10. august 2021 i Birgits have.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.2/2021

2. Opfølgning fra sidste møde.

3. Orientering fra formand og kasserer herunder:

● Opsigelse/vurdering/overtagelse af have 53
● Beskæring af randbeplantning
● Affaldsordningen
● Maling af toiletbygning
● Planlægning af GF
● Regler vedr.  Corona
● Resultaterne af havebedømmelserne
● Orientering fra kassereren – Budget 2021/regnskab

2021/Ventelisten.

4. Sommerfesten er aflyst - Anette og Birgit orienterer

5. Fællesarbejdet, Allan orienterer – ajourført liste vedr. fællesarbejde

6. Hjemmesiden og mailadresse - Anette og Birgit orienterer

7. Nyt fra forbund og kreds.

8. Bordet rundt.

9. Næste møde forslag?

Til stede: Anette Hjort, Birgit Ipsen (referent), Per Olsen og Poul Olesen og Gorm Rasmussen (suppleant).

Ikke til stede: Allan Ackey, Bodil Hendrichsen og Susanne Zajac (suppleant).

1) Referat fra møde nr. 2 den 29. juni blev oplæst, godkendt og underskrevet.

2) Maling af toiletbygningen udsat på grund af ferie. Det forventes, at arbejdet fortsætter i uge 33, hvis
ellers vejret tillader det.
Der er indgået aftale med Forsyning Helsingør om tømning af affaldscontainerne. Bestilling af
pap/papir container udsættes indtil videre.
Den manglende GPS-dækning af Smedestien skyldes udbyderens manglende dækning af Gurre.
Det er ikke muligt at få gratis tilslutning til fibernet.
Anette har søgt Trygfonden om hjertestarter til kolonihaveforeningen.
Susanne undersøger prisen på trykflaskeadvarselsskilte.
Vi oplyser på generalforsamlingen om advarselsskilte og kontrol af slangerne til gasflaskerne.
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3) Nikolaj Brejl besøgte haveforeningen den 4. august, hvor randbeplantningen blev inspiceret. Det er
aftalt, at Nikolaj Brejl udarbejder et timefastsat oplæg samt anslået pris for at bringe
randbeplantningen i bedre stand.
En ukendt nabo har, med henvisning til lokalplanen, klaget over udtyndingen af en del af
randbeplantningen. Det er aftalt, at der ikke foretages yderlige beskæring, og at nye skud på de
opstammede træer får lov til at vokse ud.
Nikolaj Brejl gav grønt lys for fældning af 5 bævreasp bag haverne 24 og 25. Træerne skyder lange
rødder ind i haverne, hvor de kvæler alt. Prisen undersøges.
Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen sammen med dagsorden, regnskab og budget.
Indkaldelsen lægges på hjemmesiden.
Per spørger Christer, have 26, om han vil være dirigent på generalforsamlingen.
Per spørger potentielle kandidater, om de vil stille op til kassererposten.
Per udarbejder beretning og sender den til bestyrelsen sammen med en ”hvem gør hvad” liste.
Resultatet af havebedømmelserne er opsat på opslagstavler.
Budgettet for 2021 er revideret. Intet nyt at bemærke om regnskabet for 2021.
Per udsender mail en lille uge før generalforsamlingen for at minde medlemmerne om tid og sted,
Et generationsskifte trænger sig på inden for en overskuelig årrække og Per vil derfor opfordre yngre
medlemmer til at overveje, om de vil stille op til bestyrelsen.
Have 53 er den 8. august solgt til vurderingsprisen 54.600 kr.

4) Det var desværre nødvendigt at aflyse sommerfesten i år. Det skyldes, at flere
bestyrelsesmedlemmerne ikke kunne deltage nogle af de aktuelle datoer.
Det er aftalt, at fremover fastlægges datoen på årets første bestyrelsesmøde.

5) Per og Poul vil stå for fællesarbejdet lørdag den 14. august. Forinden undersøger de, hvad der
trænger sig på af opgaver. Gorm sørger for indkøb af le, så blomsterengen kan blive slået, inden
sæsonen slutter.

6) Per kontakter Kolonihaveforbundet, og oplyser om vores nye fælles mail, og forsøger samtidig at få
afklaret spørgsmål om GDPR-regler.
Birgit har nogle udfordringen med at sikre, at også Android styresystemet kan åbne links på
hjemmesiden.
Datoen for generalforsamlingen på hjemmesiden rettes.

7) Ingen nyheder fra forbund og kreds.

8) Anette planter flere roser, lavendel og storkenæb i bedet foran toiletbygningen.
Gorm opfordrede til, at vi beder vognmanden, som tømmer kompostkasserne, om at udvise større
forsigtighed når kasserne tømmes. Ved sidste tømning blev en af stolperne beskadiget.
Der mangler sten på stien mellem haverne 51 og 52. Gorm taler med Leif.
Det overvejes, at leje en flismaskine til at ”flise” grenene på det fældede træ bag have 22.
Er der sten til overs når sæsonen er slut, spredes de ud på parkeringspladsen.
Der lukkes for vandet lørdag den 30. oktober.  Kl. 11.00.
Der er modtaget forslag til Generalforsamlingen. Forslagene drejer sig om beskæring af
kirsebæralléen, fældning af træer på parkeringspladsen, begrænsning af brug af el-værktøj og
indskrænkning af tidspunkter for havevanding.
Per udsender forslagene til medlemmerne.

2



HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2021 tirsdag den 10. august 2021 i Birgits have.

9) Næste bestyrelsesmøde bliver den 19. oktober, eller den 8. september, hvis generalforsamlingen
giver anledning til at mødes før den 19. oktober. Mødet bliver hos Anette kl. 11.00.
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