
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7/2020 lørdag den 31. oktober 2020 på kontoret.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 29. september.

2. Orientering fra formand og kasserer herunder:

● Opsigelse, have 4
● Ansøgning om tilbygning, have 42
● Økonomisk hjælp til beskæring af randbeplantningen
● Tilbud på græsslåning
● Afmelding af containertømning
● Regnskab, budget og venteliste v/Bodil
● Julehilsen til bestyrelse, toiletpasserholdet og flagmand.

3. Fællesarbejdet, Allan orienterer, service af redskaber. Beplantning ved toiletbygning v/Anette.
Lukning for vand til toiletbygning v/Poul og Per.

4. Bordet rundt.

5. Næste møde forslag: tirsdag den 26. januar 2021 kl. 14.00 hos Per

6. Forslag, fællesspisning med ledsager i byen når forsamlingsforbuddet på 10 ophæves?

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

1) Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

2) Opsigelsespapirer til have, 4 der blev afleveret den 10. oktober, er ikke returneret til
Haveforeningen.
Ansøgning om tilskud fra kommunen til beskæring af randbeplantningen er afleveret til Bente
Flintrup den 7. oktober. Vi har endnu ikke modtaget svar på ansøgningen.
Ansøgning om dispensation fra kravet om afstand til skel i forbindelse med påtænkt opførelse af
redskabsskur blev afslået. Per taler med ansøger.
Anette har indhentet tre tilbud på græsslåning. Billigste tilbud er ca. 15.000 kr. højere end det, vi
skal betale NSPV for opgaven, så vi beholder NSPV.  Anette skriver til de tre tilbudsgivere.
Per kontakter Forsyning Helsingør for afmelding af tømning af affaldscontainerne. Per og Poul sørger
for spærring af containerne.
Det ser ud til, at vi kommer ud af 2020 med et overskud på ca. 40.000 kr., hvilket bl.a. skyldes
mindre forbrug til vedligeholdelse af værktøj og renovation, samt manglende udgifter til afholdelse
af pinse- og sommerarrangement.
Bodil budgetterer med udgift til hegn om kompostkassen i 2021. Havelejen fastholdes på 1.125 kr.
pr kvartal.
Bodil sørger for julehilsen til bestyrelsen m.fl.
Der er nu 25 personer på ventelisten. Vi lukker for tilgang når/hvis vi når op på 30.
Per sender hilsen til to haver om manglende vedligeholdelse, Anette og Birgit sender til én. Alle tre
henvendelser skal ske snarest.
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3) Anette og Poul har plantet buskroser foran toiletbygningen, og vil sætte hegn omkring for ikke at
friste rådyrene.
Per og Poul sørger for lukning af vand i toiletbygningen.
Allan kontakter Tommi for aftale om servicering af redskaber.

4) Birgit skriver julehilsen på hjemmesiden, når vi nærmer os jul.

5) Næste møde bliver den 26. januar kl. 14.00 hos Per.

6) Når verden igen er faldet på plads mødes bestyrelsen, med ledsagere, til en frokost eller middag.
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