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Mødedeltagere:
Halina Knak (18)
Susanne Nymark (72)
Anja Jacobsen (102)
Kisser Olsen (104)
Rikko Jensen (94)

Afbud fra:
Jayne Davis(65)
Flemming Pedersen (85)

Evaluering af Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen blev afholdt den 30/4-2017. Der var ikke mange der deltog i år, nok fordi der
ikke var de store emner på dagsordenen at stemme om. Generalforsamlingen foregik uden de store
diskussioner og tog omkring 45 minutter.
Mange af de emner der ofte er på dagsordenen blev oplyst i formandens beretning.
Der var spørgsmål omkring tidspunktet for containere, som i år var den 7+8. Maj. Mange haveejere
ønsker at få dem lidt senere, så de er mere forberedte på, hvad der skal smides ud. Bestyrelsen rykker det længere frem i Maj måned til næste år.
I år blev der fyldt 3 containere:
1 stk. til jern. 1. stk. til alm. brandbart og 1 stk. til trykimprægneret træ.
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Bestyrelsen er dog lidt kede af det lille fremmøde og vil gerne opfordre alle haveejere til at komme
fremadrettet. Både for det sociale, men også for at høre hvad der foregår i foreningen. Måske er der
nogle der vil stå for nogle flere sociale arrangementer, såsom Banko og døde duer..?

Overordnet er haveejerne glade og tilfredse med bestyrelsens arbejde, der bliver lavet for foreningen.

Status på fremtidige arrangementer:
Petanque:
Kisser oplyste at der var 18 tilmeldte til Petanqueturneringen, som løber af staben lørdag den 10. Juni
2017.
Kisser og Helle vil lave flæskestegssandwich til alle. Grillen og kødet bliver sat over imens der spilles.
Vejrguderne har lovet fuld sol, så alt i alt ser ud til, at blive en succes i år.

Loppemarked:
I år står Anja Jacobsen (102) for årets loppemarked, som løber af staben lørdag den 2/9-2017, fra kl.
10-14. Der er sat information op i de 3 info-tavler og den er også lagt på hjemmesiden og kommer også
på haveforeningens facebookside.
I år vil der også være salg af byens bedste grillpølser med det hele, sodavand, øl og flaskevand. Der
arbejdes på salg af Kaffe & Kage, dog vil vi være utrolig glade hvis der er nogle der gerne vil være
behjælpelig med at bage!! Hvis nogle har lyst, kan man kontakte Anja ☺

Solsikke:
Solsikkekonkurrencen løber af staben, søndag den 10. September 2017. Der er indtil videre 3 tilmeldte. Dog er bestyrelsen fortrøstningsfulde, da der er lang tid til endnu. Her gælder det om at have foreningens højeste solsikke – og alle trick gælder!! Så støt op om sporten og tilmeld dig hurtigst muligt!
Det er sjovt at gå rundt og besigtige og måle alle de imponerende kæmpe store solsikker, få lidt vådt
til halsen og høre nogle gode historier om, hvad de dygtige haveejere har gjort, for at den skal blive
SÅ stor!!! Måske vil de ikke ud med det, meeennnn det vil tiden vise ☺

Sommerfesten: Hvem gør hvad…
Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag den 26/8-2017.
Musik: Vores helt vildt dygtige og glade kolo-band har oplyst, at de kun spiller kun hvert 2. år, men
Susanne vil alligevel høre Kim Thorsen om ikke de alligevel kan lokkes til at spille igen i år – evt. uden
søn, da det var en bragende succes sidste år.
Hvis dette ikke lykkedes, vil Susanne bestille en jukeboks.
Telt: Halina vil bestille telt og gulv.
Mad: Anja vil høre 2 leverandører om de kan komme og lave mad til festen.
Invitation: Anja vil lave årets invitation og sende den ud på mail i år, da det er dyrt at printe.
Indkøb: Når bestyrelsen skal rydde op i skuret, bliver det lavet en status på, hvad der skal købes ind
af tallerkener, bestik, kopper, glas, servietter, duge, pynt samt lyskilder til de 3 lyskæder mv.
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Søndagstræf:
Rikko fortsætter med at holde søndagstræf med salg af billig øl og vand hver søndag mellem kl. 11-12.
Et andet medlem fra Bestyrelsen vil også være til stede ved søndagstræf, den første søndag i måneden, ligeledes fra kl. 11-12.
Rikko opfordrer alle haveejere til at komme og deltage i hyggen og få en sludder om have, planter, tips
og trick og hvad der ellers lige foregår for tiden, både i foreningen og ude i den store verden.

Status på renovering af vejen:
Halina vil spørge Flemming om status på renovering af vejen, da han desværre ikke kunne deltage i dag.
Der er nogle haveejere som muligvis frivilligt vil forsøge at reparere hele vejen, hvis de kan få fat i
det rette værktøj mv.
Der er udlagt granitsten i nogle huller flere steder af en’ haveejer. Bestyrelsen syntes faktisk at de
holder meget godt, så vejen forbliver uden huller de steder. Måske er det den vej vi skal i stedet for?
Få lagt små sten som bliver presset ned når der køres på dem. Måske er det løsningen på vores hullede
vej? Det vil bestyrelsen i hvert fald diskutere nærmere fremover, og se hvordan det holder.
Fodnote:
I den forbindelse skal bestyrelsen lige gøre opmærksom på, at haveejerne SKAL lappe huller jævnligt
uden for sin egen grund, og BRUGE gruset fra pladsen.
Det skal også påpeges at der ikke må smides jord på vejen til at lappe huller med, for det bliver til
mudder når det regner, og så bliver vejen bare endnu værre.

Skuret: Oprydning, rengøring og nye indkøb:
Bestyrelsen vil afholde en oprydningsdag/rengørings- samt udsmidningdag i skuret, onsdag den 28/62017, kl. 15.00.
Ud over dette, skal der laves en liste over de indkøbt der mangler, til bl.a. afholdelse af sommerfest,
søndagstræf mv. Lyskæder skal kigges igennem for ødelagte farvede lyskilder. Stole og borde skal
gennemgås, og det skal vurderes om der er penge -og plads til indkøb af nye.

Eventuelt:
Halina og Flemming vil følge op på Rema1000 og deres manglende hækkeklipning. Derudover har Halina
også talt med Scandic hotellet, da det er dem der skal klippe hækken hvert 2. år på den side – og i år
er det dem, dog har hun ikke fået et svar endnu omkring, hvornår det kommer til at ske.
Derudover lå der desværre haveaffald, som en haveejer har smidt ud for en anden haveejers grund
bag hækken mod Scandic. Dette er naturligvis ikke acceptabelt.

Nye mødedatoer:
Næste bestyrelsesmøde omhandler KUN sommerfesten og ”what to do” og afholdes hos Susanne, onsdag den 5/7-2017, kl. 18.30.
Det næste bestyrelsesmøde igen er hos Halina, mandag den 14/8, kl. 18.30 og vil både omhandle sommerfesten men også almindeligt bestyrelsesmøde.
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Referent: Anja Jacobsen
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