KETTEHØJ II
Referat
Bestyrelsesmøde 10. September 2018
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Mødedeltagere:
Jayne Davis (65)
Carsten Damgaard (68)
Kisser Olsen (104)
Rikko Jensen (94)
Susanne Nymark (72)
Anja Jacobsen (102)

Afbud fra:
Flemming Pedersen (85)

Sommerfesten - Evaluering:
Der var 45 deltagere til sommerfesten, hvilket er godt repræsenteret. Det er incl. 3 børn.
Teltet var fint, hvidt og blev opsat og nedtaget helt efter aftale. Bordpynt og lyskæder var super.
De 2 serveringspiger - Josephine og Amalie - klarede det også super godt, og gæsterne var rigtig gode
til at give drikkepenge.
Maden kom fra Halvleg, og var også rigtig god til prisen. Der var desværre for lidt kartofler, og brød,
så det skal vi lige være obs på næste gang.
Bandet skulle komme og spille kl. 20.30. Desværre kom de for sent i gang - og var over 1 time om at
stille op, så de spillede først kl. 22.00.
Da det samtidig var en kold og regnfuld aften (14 grader), var der desværre nogle der gik tidlig hjem,
fordi der ikke lige var ”gang i den”, samt at det var halvkoldt i den 1,5 time hvor de stillede op, så det
var rigtig ærgerligt. Bandet var umiddelbart heller ikke i samme gear, som sidste år, så til næste år vil
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bestyrelsen spørge Kettehøj Bandet, om de har lyst -og tid til at spille, når vi får sat en dato til Februar.
Der var en del drikkevarer som Jayne og Kisser har leveret retur til Rema1000 efter aftale med Rema.
Der er købt nye termokander fra Ikea, så der er lidt mere stil over vores arrangementer.
Serveringspigerne klagede igen i år over, at de ikke kan sætte 2 kander kaffe over samtidig pga. ELinstallationerne ikke virker som de skal. Derudover er de gamle kaffemaskiner (som er arvet) meget
langsomme, så det tager allllt for lang tid at lave kaffe til over 40 personer - som helst skal have kaffen serveret nogen lunde på samme tid.
Jayne og Anja talte om til festen, at købe en ny, hurtig, dobbelt kaffemaskine for nogle af lotteripengene.
John og Jesper holdt igen i år et stort og succesfuldt lotteri. Foreningen havde modtaget utrolig mange -og virkelig flotte præmier, og bestyrelsen besluttede derfor, at overføre nogle af dem til standerstrygningen 30. September 2018.
Der blev solgt 600 lodder til festen, og det var passende til de 42 voksne gæster som købte. Det gav
kr. 3000,- til indkøb at nye forbedringer til foreningen.
Økonomisk, blev der brugt det som der plejer, til afholdelse af sommerfest.
Pengene fra Lotteriet tager bestyrelsen som et punkt til Februar.

Opdate på salg af huse:
Jayne informerede om 2 huse som lige er blevet solgt. Der er 3 huse til salg pt.
Bestyrelsen syntes enstemmigt, at det er en god ide at alle i bestyrelsen er informeret om, hvad der
er til salg, og hvad der er solgt.
Jayne og Kisser vil også kigge nærmere på proceduren vedr. salg af huse og behandlingstiden heraf, til
næste bestyrelsesmøde i Februar. Den opdaterede procedure bliver ligeledes lagt på hjemmesiden, når
den er klar.
Der skal bl.a fremover vises billede-id og CPR-nummer mv.
Derudover skal medlemslisten opdateres med CPR-nummer. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør dette. Der skal også udarbejdes en velkomstfolder til de nye haveejere over vinteren.

Status på vejene:
Vejen blev lavet i forrige uge og var færdig torsdag, i uge 36. Man kan fornemme at mange lige skal
vænne sig til det nye udseende, men allerede få dage efter entreprenøren havde forladt vejen, ser den
allerede mere naturlig ud nu. Den har ligesom ”sat sig” allerede. Der var bestilt 4 ”bump” til projektet,
men i weekenden blev der bestilt yderligere 2 ”bump”, således at der kommer 3 bump på hver vej.
Entreprenøren have sagt, at de blev lavet tirsdag uge 37, men efter der er kommet 2 bump mere til, er
der lidt leveringstid på, så den nye dato er desværre ikke meldt ud pt.
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Kisser nævnte, at alle dem hun havde talt med, var virkelig glade for vejen, og at der ikke var huller
mere. At vejen er virkelig lækker at køre på nu. Nu mangler den at bestå ”vandtesten”.
Jayne havde set nogle køre alt for stærkt, så de nye bump er tiltrængt. Ellers syntes resten at der
umiddelbart blev kørt stille og roligt.
Anja har spurgt leverandøren om ikke der kan komme noget mere grus på enkelte steder i kanterne,
hvor der er synlige store betonskærver. Derudover ligger der en bunke sten ud for have 119 som skal
fjernes. Har ikke fået svar endnu.
Der bliver afhentet op til 2 poser renovation hos alle, samt haveaffald på fredag den 7/9-18.

Rotteproblemer – Status - Hund:
Jayne har kontakt til Hvidovre Kommune, skadedyr. Jayne informerede om, at de har fået deres egen
rottehund, og at hun havde talt med dem om, at lave et ”Rotte event” til næste år, hvor Hvidovre Kommune vil komme ud og give gode råd til at komme Rotterne til livs, samt vise hunden.
En rigtig god ide, både til nuværende- og nye haveejere.

Hjertestarter - Skal vi have vores egen?
Foreningen havde jo fået afslag i Juni 2018, fra Tryg-Fonden om opsætning af en hjertestarter. Kisser
har for lang tid siden indhentet 2 tilbud fra private, vedr. levering og montering af vores egen hjertestarter. Dette koster dog lidt, så Kisser tilbød at tale med Rema1000, Netto og MC-Donalds om ikke
de var interesseret i at opsætte en, som vi så også kan benytte.

Indkøb af plantekummer, træer, postkasse + lille skur:
Bestyrelsen planlægger at lave et lille skur, eller en kasse til de 50 stole som står inde i skuret, da de
fylder for meget derinde. De kan ikke sættes ud med kæde om, da de ikke er forsikret på den måde.
Dette bliver et projekt til fællesarbejde 2019.
Anja og Jayne vil arbejde på nye blomsterkummer og træer til festpladsen hen over vinteren.

Standerstrygning:
Standerstrygning i år, er søndag den 30/9-18, kl. 12.00.
Anja laver et opslag om arrangementet og printer ud til infotavlerne. Der bliver også mailet ud til alle
haveejere som har afleveret en mailadresse..
I år bliver der også lavet pølser. Susanne og Kisser vil indkøbe tingene som skal bruges.
Der er sponsorgaver i overskud, så vi holder også lotteri. Vi har lodder dertil.
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Kisser har lavet en sang til standerstrygningen og til standerhejsningen. Den blev godkendt af bestyrelsen. Den printer Anja ud i 50 eksemplarer, og afleverer til Kisser.

Eventuelt:
Kisser nævnte at Annie havde klaget over at busserne stadig holder tændt.
Hækken ved have 109 er blevet påkørt af entreprenøren som laver vejen. Han ville ikke gøre så meget
ved det lige nu, da han mente, at det vokser sammen igen til næste år…
Jayne ville undersøge om vi kunne få en papircontainer samt en papcontainer hos Kommunen – og også
stille spørgsmål til - om ikke den kunne stå på Kettevej igen. Hvad er årsagen til at den evt. ikke kan
stå på Kettevej?
Jayne ville kontakte skat vedr. moms i Andelsforeninger.
Der skal udvikles en velkomstfolder til nye haveejere. Den 1. del er lavet af Kisser, og så skal den justeres til af Jayne, Anja og Kisser, til den er blevet god og klar til udlevering ☺

Fællesarbejde som kan laves i 2019:
Bestyrelsen planlægger at lave et lille skur, eller en kasse til de 50 stole som står inde i skuret, da de
fylder for meget derinde.
Anja og Jayne vil arbejde på nye blomsterkummer og træer til festpladsen hen over vinteren.
Gennemgang af vejskilte. Indkøb af nye, da de gamle er falmede og ingen ser dem.
Evt. en kantsten mellem festpladsen og vejen, samt udlægning af x antal m2 fliser til pap og papircontainer – henne ved flagstangen ( måske).

Ny mødedato:
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til:
Lørdag den 2. Februar 2019, kl. 11.00, hos Jayne (vinteradresse)

Referent: Anja Jacobsen
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