
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2019 tirsdag den 14. maj 2019 hos Allan

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. marts 2019 samt godkendelse af referat fra
generalforsamlingen den 9. april 2019. Referatet er godkendt og underskrevet af dirigent, referent
og formand samt udsendt til medlemmerne.

2) Orientering fra formanden, herunder:
- Konstituering af bestyrelsen (se forslag)
- Evaluering af generalforsamlingen
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- Sidste nyt om have 14
- Havevurderinger/-handler
- Ajourføring af priser
- Regnskab/Budget
- Venteliste og Persondataloven.

3) Fællesarbejdet, Allan orienterer.
4) Pinsekomsammen søndag den 9. juni.
5) Hjemmesiden.
6) Nyt fra forbund og kreds, herunder tilmelding til kredsgeneralforsamlingen.
7) Bordet rundt.
8) Næste møde – forslag: tirsdag den 18. juni hos?

Forslag til konstituering af bestyrelsen: Formand, Per – Kasserer, Bodil, - Næstformand, leder af
fællesarbejdet, Allan – Sekretær/hjemmesiden, Birgit – Vandmand, Poul. Havebedømmelse/festudvalg,
Anette/Birgit.

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

Fraværende: Anette Hjort.

Ad 1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 18. marts 2019 blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Referatet fra generalforsamlingen den 9. april 219 blev godkendt.

Ad 2 Bestyrelsen konstituerede sig: Per Olsen, generalforsamlingsvalgt formand. Bodil Hendrichsen,
generalforsamlingsvalgt kasserer. Allan Ackey, næstformand og ansvarlig for fællesarbejdet. Poul Olsen,
vandmand. Anette Hjort, festudvalg. Birgit Ipsen, sekretær og festudvalg.

Per spørger Anette om hun vil være medlem af havebedømmelsesudvalget, der i forvejen består af Jane
have 3, Elise have 5, Kirsten have 28 og Betina have 54.

34 haver deltog i generalforsamlingen som forløb godt med en god stemning. Beretning, regnskab og
budget blev vedtaget. Der var god debat om de indkomne forslag. Bestyrelses forslag til nye vedtægter og
ordensreglement kunne, på grund af for lille fremmøde, ikke vedtages. Der afholdes derfor ekstraordinær
generalforsamling mandag den 10. juni kl. 11.00 i Gurre med henblik på at få vedtaget bestyrelsens
vedtægtsforslag.

Der udsendes indkaldelse som B-brev til den ekstraordinære generalforsamling senest den 27. maj.
Ændringsforslagene fremsendes ikke igen, men det vil være muligt at tage et eksemplar i toiletbygningen.
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HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2019 tirsdag den 14. maj 2019 hos Allan

Brev om ophævelse af lejemålet, og påbud om klipning af hæk og fældning af grantræ,  for have 14 er
fremsendt til, og modtaget af, lejerne. Hus og have er blevet gennemfotograferet, så vi har dokumentation
for tilstanden af hus og have, og låsebeslag på lågen afmonteret. Der er truffet aftale med en anlægsgartner
om nedklipning af hækken ud mod stien til 150 cm samt fældning af det store grantræ.

Per sørger for aftale med vurderingsmændene for besigtigelse og vurdering af hus og have.

Per har efterfølgende modtaget SMS fra lejerne, hvor de opponerer imod opsigelsen. Per sender svar.

Have nr. 37 er solgt den 17. april 2019 for 59.922 kr.

Have nr. 46 er solgt den 4. april 2019 for 96.268 kr.

Haverne nr. 13 og nr. 47 har opsagt lejemålet.

Forbundets salgsdokument fylder nu 12 A4-sider. Per opfordrede til, at vi læser det og taler om det på et
bestyrelsesmøde

Per foreslog forhøjelse af gebyret for vurdering hæves fra 600 kr. til 1.200 kr., og at gebyret for havehandel
ligeledes hæves fra 600 kr. til 1.200 kr. Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde.

Håndtering af Persondataloves behandles ligeledes på næste bestyrelsesmøde.

Fremover bliver vi faktureret for det faktiske antal timer der bruges på græsslåning.

Pga. af Bodils delvise fravær blev regnskab og budget ikke behandlet.

Ad 3 Ved fællesarbejdet den 4. maj var otte haver repræsenteret. Der blev luget omkring toiletbygningen og
borde/bænke ved Birkelunden. Ærtesten blev fordelt på stierne.

Allan har udarbejdet nye fortegnelser over hvem der udfører hvilke faste opgaver.

Ad 4 Solen og flaget synges op pinsemorgen, søndag den 9. juni kl. 9.00, efterfulgt af den traditionelle fælles
morgenkaffe og -bitter. Bodil sørger for bitter. Der er fælles medbragt frokost kl. 13.00 for de som har lyst.
Teltet sættes op fredag den 7. juni, og skal meget gerne ned igen tirsdag den 11. juni.

Per og Allan sørger for opslag vedrørende arrangementet.

Ad 5 Generalforsamlingsreferatet og venteliste med initialer og anciennitet er lagt på hjemmesiden.

Bodil har, rent undtagelsesvis, sendt rykker til dem på ventelisten, der ikke betalt i første omgang. En
revideret venteliste er under udarbejdelse.

Ad 6 Per opfordrede os til at læse Kolonihaveforbundets nyhedsmail om bevaring af haveforeninger.

Kredsen kører på lavt blus på grund af formandens afgang i utide. Alle kredsens haveforeninger har afholdt
generalforsamling, og der er blevet valgt ny formand i Møllehaverne, Trekanten og Pindemosen.

På kredsgeneralforsamlingen den 1. juni skal der vælges ny formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
og vurderingsfolk.

Per, Bodil og Allan, deltager.

Ad 7 Bodil oplyste, at vi har fået opkrævning på 16.000 kr. for renovation i 2019.
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HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2019 tirsdag den 14. maj 2019 hos Allan

Birgit foreslog, at suppleanterne får tilbud om at deltage i bestyrelsesmøderne, hvilket der var enighed om
er en god ide, og de vil herefter få tilsendt indkaldelse til møderne.

Da vi tidligere har aftalt at lægge referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden foreslog Birgit, at
indkaldelsen fremover indeholder et punkt ”Lukket møde” (el.lign.) for at undgå personsager i det referat
som lægges på hjemmesiden.

Poul omtalte problemer med en af haveforeningens naboer som brænder haveaffald af til store gene for
nogle kolonister. Per og Poul prøver at finde ud af hvem ”synderen” er og retter henvendelse til ham.

Poul gjorde indsigelse over den bestemmelse i det nye ordensreglement som siger, at der ikke må anvendes
el-plæneklipper om søndagen.

Bodil bestiller de håndboldmål vi har besluttet at købe.

Bodil forsøger at købe en speciel blanding af blomsterfrø til såning i Birkelunden for at tiltrække insekter.

Allan forsøger at skaffe et insekthotel.

Ad 8 Næste møde bliver tirsdag den 18. juni kl. 13.00 hos Per i haven.
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