
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6/2019 tirsdag den 27. august 2019 i Anettes have.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 18. juni 2019.

2) Orientering fra formanden:

• Havehandler

• Orientering om have 14 og 56

• Ansøgning om udvidelse af terrasse

• Aftale om græsslåning

• Fritagelse for fællesarbejde

• Udsendelse af vedtægter/reglement/ordensregler pr. mail

• Ajourført venteliste (Bodil og Per)

• Orientering om regnskab/budget (Bodil).

3) Fællesarbejdet, Allan orienterer.

4) Havebedømmelser og sommerfesten (Anette og Birgit).

5) Hjemmesiden (Birgit).

6) Gennemgang af salgsdokument.

7) Lukket punkt.

8) Nyt fra forbund og kreds.

9) Bordet rundt.

10) Næste møde – forslag: 15. eller 22. oktober hos?

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

Desuden deltog suppleanterne Susanne Zajac og Gorm Rasmussen.

Ad 1 Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2

• Have 47 solgt den 8. juli til vurderingsprisen 33.327 kr.

• Have 48 solgt den 16. juli til vurderingsprisen 23.320 kr.

• Have 58 solgt den 18. juli til vurderingsprisen 8.930 kr.

• Have 56 sælges den 28. august til vurderingsprisen 20.705 kr.

Den nye ejer af have 58 vil bygge nyt hus på grunden. Endelig ansøgning om byggetilladelse afventes.

Ansøgning fra have 31 om udvidelse af åben overdækket terrasse blev godkendt med det forbehold, at kun
9 m2 kan medregnes i vurderingen ved et kommende salg af haven.

Der er indgået aftale med Nikolej Brejl og Vej og Park om, at frekvensen af græsslåning nedsættes til det

halve af i dag. Poul holder øje med, om de lever op til aftalen.

Per har undersøgt mulighederne for etablering af en petanquebane. Det er muligt at få en bane etableret

for ca. 15.000 kr. Allan og Per besigtiger en bane, forinden vi træffer beslutning, om vi skal investere i en
sådan.
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Per, Allan og Birgit mødes for at finpudse layoutet på de nye vedtægter og ordensregler, forinden de

sendes til trykning og mailes til medlemmerne.

Bodil opdaterer ventelisten, som fremover vil blive opdateret en gang månedligt. Birgit sørger for af lægge

den opdaterede venteliste på hjemmesiden.

Vi har lidt overskud, i forhold til budgettet, på havehandler og udgifter til vand. Budgettet til nyanskaffelser

er en smule overskredet, men alt i alt er der stort set budgetoverholdelse.

Ad 3 Fællesarbejdet lørdag den 17. august var en særdeles våd, men også særdeles effektiv arbejdsdag. 13

personer fra i alt 5 haver mødte op og klippede hække, luede ukrudt, lagde fliser under bænken ved
toiletbygningen og fyldte huller på parkeringsarealet. Der bestilles mere grus til fordeling på arealet til
næste år. Etableringen af flere P-båse udsættes til næste år.

Ad 4 Anette har haft en vellykket debut som havebedømmer i Frederiksborghaverne.  Et udvalg fra

Frederiksborghaverne har været i Gurre for at bedømme de tilmeldte haver. Resultatet blev:

1. Have 32

2. Have 41

3. Have 3

4. Have 29

Der var tilmeldt 22 voksne og 7 børn til sommerfesten lørdag den 10. august. På trods af lyn og torden og
massive regnskyl var der en både glad og positiv stemning. Det er lidt ærgerligt, at ikke flere bakker op og
deltager i arrangementet, da der ligger et stort arbejde bag.

Ad 5 Inden næste års havesæson udarbejder bestyrelsen en kalender, som lægges på hjemmesiden, med

de vigtigste datoer i løbet af sæsonen.

Ikke godkendt referat fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt møde.

Bestyrelsesmedlemmerne har 7 dage, efter referenten har udsendt referatet, til at komme med indsigelser
inden offentliggørelsen på hjemmesiden.

Ad 6 Per gennemgik forskellene på de hidtidige og de nye salgsaftaler.

Fremover vil vi benytte de nye formularer som forinden en handel fremsendes til sælger til gennemsyn.

I følgebrevet/-mailen gøres opmærksom på, at eventuelle spørgsmål til aftalen vil blive besvaret ved

handlen.

Fremover vil beløbet for vurdering og handel blive opkrævet umiddelbart efter, vurderingen har fundet

sted, og inden handlen sættes i værk. Bodil udarbejder procedure for handler, så det svarer til det nye
salgsdokument.

Ad 7 LUKKET PUNKT

Anette og Birgit var den 26. august på rundtur i kolonien, og fandt flere kritikpunkter.

Bestyrelsen enedes om, at udsende følgende pr. mail:



Efter en rundtur i haveforeningen glæder vi os over, at så mange har taget budskabet, om at hækkene mod

Smedestien højest må være 150 cm høje, til sig.
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Der er dog stadig hække som er en hel del højere.

Jer der stadig har for høje hække, vil vi endnu engang bede om, at hækkene klippes så de lever op til

bestemmelserne.

Vi skal for god ordens skyld også påpege, at det ikke er tilladt at henkaste affald, heller ikke haveaffald, i

randbeplantningen bag haverne, og det er selvfølgelig heller ikke tilladt at anvende arealet til
opbevaring.

På forhånd tak.

I mailen oplyses også om datoerne for sidste tømning af affaldscontainere, lukning af vand og spærring for

indkørsel.

Poula, have 9, har stadig fliser under hækken bag til, samt stor ophobning af ting og materialer i haven, og

skal have et brev/mail om at få det bragt i orden.

Ejeren af det ophobede affald (fliser og skraldestativ) bag haverne 20 – 22 skal have brev/mail om at få det

fjernet.

Have 33 skal have påbud om at klippe hækkene ned til den fastsatte højde og om at slå græsset.

Have 43 skal have brev/mail om at klippe hækkene ned og sørge for renholdelse under hækken rundt om
huset.

Den manglende hækklipning og vedligeholdelse samt høje træer for tæt på skel er til stor gene for have 44,

som efter at have påtalt det er kommet på kant med naboen.

Have 50 har endnu ikke nedrevet den ældste del af huset, trods aftale herom for en del år siden. Af hensyn

til ejerens helbredstilstand forfølger vi ikke sagen yderligere, så længe der ikke klages over bygningen.

Tove Flenstrup, have 24, har udtrykt skuffelse over, at bestyrelsen ikke har påtalt læskuret i have 23, som er

for tæt på skel. Vi gør ikke mere ved sagen.

Børge Kolath, have 29, har to bukke stående i randbeplantningen. Børge får en venlig henstilling ved

lejlighed.

Bodil og Per er indkaldt til møde i Fogedretten torsdag den 29. august kl. 11.00 hvor sagen om udsættelse

af ejerne af have nr. 14 vil blive behandlet.

Have 35 har fået bevilget fritagelse for havearbejdet.

Ad 8 Nyheder fra Forbund og Kreds kan ses på Kolonihaveforbundets Dialog Net.

Vinderne af sidste års 1. og 2. præmie i kredsens havebedømmelser har været på en spændende tur til
Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns Klint. Efter museumsbesøget var der frokost på Rødvig Kro.

Første kredsbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen finder sted den 4. september. Der er

formandsmøde den 9. oktober.



Kredsens nye vedtægter blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 3. juli.

Susanne og Gorm udtrykte tilfredshed med at deltage i mødet, og fandt det givtigt.
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Ad 9 Allan har fået henvendelse om muligheden for opsætning af bistader i Birkelunden. Vi enedes om, at
der ikke skal opsættes bistader, da vi ikke ønsker, at børn skal være bange for ”løsgående” bier. Vi nøjes
med at opsætte insekthoteller.

Der bestilles et læs jord til næste arbejdsdag. Jorden skal, sammen med en særlig ”vild-natur

blomsterfrøblanding”, spredes på det uklippede græsstykke i Birkelunden. Dette skulle gerne give en smuk
blomstereng til næste år.

Fremover vil punkt to på dagsordenen til bestyrelsesmøderne være ”Opfølgning fra sidste møde”.

Ad 10 Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 15. oktober kl. 13.00 hos Birgit.


