
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/2019 tirsdag den 18. juni 2019 hos Per

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2019.

2) Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2019.

3) Orientering fra formanden:

- Havehandler

- Opsigelser

- Vurderinger

- Ajourført venteliste

- Orientering om regnskab og budget v/Bodil

- Ændring af gebyrer

- Gennemgang af salgsdokumenter

-

4) Fællesarbejdet. Allan orienterer. Pris for græsslåning.

5) Havebedømmelser samt sommerfest den 10. august.

6) Hjemmesiden. Birgit orienterer.

7) Lukket punkt.

8) Nyt fra forbund og kreds, herunder kredsgeneralforsamlingen.

9) Bordet rundt.

10) Næste møde – forslag: den 6. august hos?

Suppleanter er ikke indkaldt til dette møde.

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

Ad 1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2019 den 14. maj 2019 blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2019 blev oplæst, godkendt og

underskrevet af formand/dirigent og referent.

Ad 3 Haverne 47, 48 og 58 har opsagt deres lejemål. Have 47 er den 12. juni vurderet til 33.387 kr. og

afventer lejers godkendelse. Haverne 48 og 58 vurderes den 19. juni. Vurdering af have 14 er i gang.

Have 13 er solgt den 22. maj 2019 for 96.780 kr.

Der er for tiden stor interesse for at blive skrevet på ventelisten. Der er pt 17 på listen og flere er på vej.

Bestyrelsens forslag til nye Vedtægter samt Reglement og Ordensbestemmelser blev godkendt på den
ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2019 med følgende tilføjelse: ” Anvendelse af
håndgræsslåmaskine og batteridrevne plæneklippere er tilladt på hverdage mellem kl. 09.00 og 18.00 og på
søn- og helligdage mellem kl. 09.00 og 12.00.”

Vi har modtaget regning for de to læs (2x8 t) topdressing på i alt 2.837,50 kr.

Vi har fået 650,00 kr. i bonus fra forsikringsselskabet.

Følgende takster/gebyrer hæves fra 2020:

Vurdering og salg af haver hæves til 1.000 kr. alt inklusiv. Dog tillægges eventuelle portoudgifter.

Indskud i haveforeningen hæves til 1.000 kr.

Manglende udført fællesarbejde hæves til 200 kr. pr. time.
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På næste bestyrelsesmøde gennemgås de 14 sider som salgsdokumenterne består af.

Ad 4 Der mødte 15 personer fra 10 haver op til fællesarbejdet den 15. juni hvor der blev klippet hække,

luget ved flagstangen, bænkene og toiletbygningen. Der blev opsat hundeposedispenser samt vand til
hundene og der blev ryddet op i Hytten.

Allan har lavet nye opslag til toiletterne vedr. papirruller og opslag vedrørende afskaffelse af alderskriteriet

i forbindelse med fællesarbejdet. Allan har fået ganske få henvendelser herom.

Vi har modtaget regning fra kommunen på ca. 10.000 kr. for græsslåning i maj måned. Per har kontaktet

Nikolaj Brejl for at få en god forklaring på den store regning. Vi skal måske overveje at indhente tilbud fra
privat entreprenør.

Ad 5 Årets havebedømmelser finder sted i løbet af juli måned. Jane have 3, Kirsten have 28, Betina have 54

og Anette have 32 udgør bedømmelseskomiteen som skal bedømme haver i Frederiksborghaverne i
Hillerød.

Sommerfesten vil i år finde sted lørdag den 10. august. Anette og Birgit mødes og arrangerer efter samme

model som sidste år.

Ad 6 Ingen nyheder fra hjemmesiden som vedligeholdes løbende.

Ad 7 LUKKET PUNKT

Haverne 5, 35, 49 og 29 er efter henvendelse til bestyrelsen fritaget for at deltage i fællesarbejdet på grund

af svagelighed. Allan holder styr på fritagelserne.

Have 14 er fortsat under vurdering, da den ikke er så ligetil at vurdere. Betalingsfristen for det udførte

havearbejde er overskredet, og der skal derfor sendes en rykker sammen med vurderingen. Per har
modtaget endnu en sms fra lejerne hvor de opponerer imod opsigelsen.

Have 56 har ikke betalt leje for april kvartal. Bodil har sendt rykker.

Per skriver endnu et brev til Poula, have 9, og beder hende fjerne fliserne under hækken mod
randbeplantningen.

Anette beder Jakob, have 33, om at slå sin græsplæne.

Ad 8 Referat fra kredsgeneralforsamlingen er sendt til bestyrelsen. Per opfordrede til at holde sig

orienteret om nyheder fra forbundet på hjemmesiden og ved at læse de udsendte nyhedsbreve.

Frank Poulsen fra Stormosen er valgt til ny formand for kredsen. Per er valgt til ankeudvalget for

havebedømmelser.

Ad 9 Anette spurgte, hvordan vi undgår en ”ny have 14”. Vi enedes om at vi, hver især, tager en tur rundt i

kolonien inden hvert bestyrelsesmøde for at se, om nogen måske kan trænge til en venlig henstilling fra
bestyrelsen.

Bodil har købt blomsterfrø som skulle være velegnet til at tiltrække insekter og bier. Frøene vil til august

blive sået på det uklippede stykke græs i Birkelunden.

På anmodning fra have 41 tages spørgsmålet om petanquebane op igen på generalforsamlingen til næste

år.
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Bodil sørger for, at dokumenter vedr. haveforeningen overføres fra den private pc’er til haveforeningens.

Ad 10 Næste møde bliver tirsdag den 27. august kl. 13.00 i Anettes have.


