
Haveforeningen Gurre

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4/2021 tirsdag d. 19. oktober 2021 hos Anette.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2021

-   Gennemgang af referat fra Generalforsamlingen d. 1. september 2021

2. Opfølgning fra sidste møde.

3 a. Orientering fra formand og Kasserer herunder: Evaluering af generalforsamlingen. Affaldsordningen. 
Mødet med Nikolaj Brejl vedr. randbeplantningen, træer i Birkelunden. Ajourført venteliste (Bodil). 
Orientering om regnskab/budget (Bodil).

3 b. Konstituering af bestyrelsen herunder fordeling af arbejdsopgaverne.

4 a. Fællesarbejdet Allan, Poul og Per orienterer.

4 b. Hvordan får vi slået græs fremover.

5. Hjemmesiden

6. Nedlukning og afslutning på havesæsonen.

7. Nyt fra forbund og kreds.

8. Bordet rundt.

9. Næste møde?

Til stede: Per Olsen (referent), Bodil Hendrichsen, Allan Ackey, Anette Hjort, Bjarne Ipsen, Poul Olesen, 
Gorm Rasmussen.

1) Referat fra møde nr. 3 den 10. august 2021 blev oplæst, godkendt og underskrevet.

-   Referat fra generalforsamlingen gennemgået godkendt af formand og dirigent.

2) Maling af toiletbygning afsluttet med tilfredsstillende resultat og til aftalt pris. 

3 a) Formanden meddelte have nr. 15 var opsagt, vurderet og overtaget d. 19. oktober 2021 af nr. 11 på 
ventelisten A. L. til vurderingsprisen kr. 69.928. 

Bestyrelsen evaluerede afholdelsen af generalforsamlingen og var enige om den forløb tilfredsstillende i  
Kulturhus Syds lokaler på Vapnagaard.  Bestyrelsens beretning, regnskab og budget blev godkendt. Valg til 
bestyrelsesposter, udvalgsposter m.m. blev alle besat. De indkomne forslag arbejder bestyrelsen med på de 
kommende møder så beslutninger kan træffes på generalforsamlingen april 2022. Der er udsendt referat af 
generalforsamlingen til medlemmerne.



Tømning af vores affaldscontainer stopper først i november måned, derefter rengøres containerne og 
aflåses. Der gives besked til Helsingør Forsyning om stop og start af afhentningsordningen.

Der genfremsendes (redigering af tidligere) en skrivelse til vores udlejer Helsingør Kommune om økonomisk 
hjælp og bistand til vedligehold af vores randbeplantning. Den af Nikolaj Brejl udarbejdede redegørelse om 
randbeplantningens tilstand og økonomi for at bringe den i en forfatning så den efterlever lokalplan 7-1   
vedlægges. 

Bodil laver en opdateret venteliste. Bodil orienterede om vores regnskab og budget, der er ikke nogen 
afvigelser af større betydning.

3 b) Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsområder.

-      Formand Per Olsen

-      Kasserer Bodil Hendrichsen / Bjarne Ipsen

-      Næstformand Allan Ackey leder af fællesarbejdet

-      Sekretær Gorm Rasmussen referent og hjemmesiden

-      Best. medl. Poul Olesen vandmand

-      Best. medl. Anette Hjort havebedømmelser hjælp til festudvalg 

4 a) Sæsonens fællesarbejde er forløbet godt med god deltagelse af medlemmerne. De planlagte opgaver 
er alle løst tilfredsstillende. Nye opgaver med styning af træer forsøges løst i vinterhalvåret. Lister med 
deltager i fællesarbejdet ajourføres af Per og Bodil så regning for manglende udført fællesarbejde kan 
udsendes.

Bjarne kontakter Carsten have 18 og spørger om han vil stå for området i Birkelunden der er udlagt som bio 
diversitetsområde.

4 b) Sæsonens græsslåning på vores fællesområder blev drøftet. Der var enighed om arbejdets udførsel af 
NSPV med 2 gange græsslåning om måneden kunne gøres bedre. Valget af NSPV er taget ud fra de var 
billigst ved en tilbudsrunde i 2020. Forslag fra en del medlemmer om vi selv skulle stå for græsklipningen 
ved indkøb af en professionel græsslåmaskine betjent af medlemmerne mener bestyrelsen ikke er holdbar.

Bjarne foreslog vi skulle undersøge om robot plæneklippere kunne løse opgaven. Det blev aftalt Bjarne 
kontakter et firma der sælger og installerer robot plæneklipper og får et tilbud vi kan tage stilling til.

5) Hjemmesiden skal opdateres med de sidste nyheder (ventelisten og referater).

6) Der lukkes for vandet til haverne lørdag d. 30. oktober kl. 11.00. Aftale om sidste tømning af vores 
affaldscontainer aftales med Helsingør Forsyning. Som et forsøg lukkes toiletbygning og rum for tømning af 
porta potti først lørdag d. 13.november kl. 12.00. Haveforeningen spærres for indkørsel med biler med 
kæde over vejen onsdag d. 1. december. 



7) Forbundet fortsætter med at udsende nyhedsbreve ca. en gang om måneden. En undersøgelse er sat i 
gang om medlemmernes omlægning/brug af biodiversitet i deres haver. Mere herom kan læses på 
Kolonihaveforbundets Hjemmeside.

Kredsen har afholdt vurderingskursus for haveforeningerne Møllehaverne, Trekanten og Frederiksborg-
haverne. Der afholdes formandsmøde d. 17. november hvor foreningerne bl.a. orienterer om deres 
afholdte generalforsamlinger.

8) Bordet rundt. Anette vil gerne have nogle fuglekasser opsat på toiletbygningen. Ønsker planlægning af 
dato for kommende bestyrelsesmøder.

Gorm efterlyser bedre brug af vores nye bænkeborde i Birkelunden, måske med mindre sammenkomster  
med kaffe/kage og spil.

Et forslag om en åben havedag efter sæsonens havebedømmelser er kommet fra et medlem.

9) Næste bestyrelsesmøde lørdag d. 30. oktober kl. 10.00 på kontoret i Gurre. Herefter lukkes der for 
vandet til haverne.             

       

       


