KETTEHØJ II
Referat
Bestyrelsesmøde 15. Marts 2018
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Mødedeltagere:
Halina Knak (18)
Flemming Pedersen (85)
Kisser Olsen (104)
Anja Jacobsen (102)
Susanne Nymark (72)
Jayne Davis (65)
Rikko Jensen (94)

Afbud fra:
Ingen

Status på udsendelse af sæsonbrev:
Sæsonbrev, Aktivitetskalender samt Ordensregler er mailet ud til alle haveejere omkring 5/3-18.
Der er dog 3 haver, som har fået det afleveret direkte i postkassen til haven, efter aftale.
Der er 2 mailadresser som ikke vil modtage mails. Anja (102) printer 2 sæt mere ud og lægger det i
deres havepostkasse, da deres bopælsadresser er ukendt.

Besvarelse af mails og sms - Bestyrelsesmedlemmer imellem:
Alle blev enige om at svare på mails og sms’er som kommer fra et bestyrelsesmedlem. Referater skal
godkendes af alle, inden det lægges på hjemmesiden, så det er vigtigt lige at svare med et ”ok” eller
lign. så afsenderen ved, at alt er i orden ☺

Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre

1

KETTEHØJ II
Status på hjertestarter:
Kisser (104) har ansøgt om en gratis hjertestarter hos Trykfonden den 15/2-18. Der var tidsfrist 1/318. Herefter er der 3 måneders behandlingstid, hvorefter vi får svar omkring den 1/6-18.
Hvis det ender med at vi får et afslag på grund af, at Trykf onden ikke vil opsætte en hjertestarter
bag en lukket låge om vinteren, har Halina tilbudt at de kan opsætte den i hendes indkørsel fx
Kisser er kontaktperson på sagen.
Kisser har også ansøgt om en hjertesta rter hos ”First8” samt ”Medidyne”, men der er n ogle årlige
driftsomkostninger på et par tusinde om året hos dem begge.
Bestyrelsen afventer nu svar fra Trykfonden….

Status på vejudvalget:
Anja (102) har modtaget 2 tilbud på udbedring af vejen. Det ene er for dyrt og gælder kun for
dræning af vejen fra og med have 101 til 102, hvilket betyder af vi stadig har hullerne i vejen.
Det andet tilbud er til en god pris, hvor vi får fjernet hullerne i vejen og vandet væk fra vejen. Der er
fordele og få ulemper ved denne løsning, men den bliver præsenteret ved Generalforsamlingen.
Jayne vil undersøge hvad der er af muligheder og indhente tilbud også.

Status på anonym henvendelse fra Hvidovre Kommune:
Sagen er nu ajourført hos Hvidovre Kommune.

Generalforsamling. Hvem er på valg?

Halina (18) og Susanne (72) er på valg i år.
Susanne vil gerne fortsætte og modtager genvalg.
Halina trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, da hun har en del andet foreningsarbejde at se til , og har
derfor ikke tid til det hele mere. Hun roste Bestyrelsen for at have et rigtigt godt samarbejde i gruppen. Det var der generelt bred enighed om ☺
Bestyrelsen skal derfor finde en ny formand til Generalforsamlingen 2018.

Eventuelt:
Flemming Peters (85) bekræftede at bandet ”Tequila Sunrise” var booket til sommerfesten, og prisen
var den samme som sidste år.
Anja (102) bekræftede at teltet også var booket til sommerfesten.
Jayne (65) og Anja (102) vil spørge de søde serveringspiger fra sidste år, om de har lyst til at hjælpe
til igen i år, til årets sommerfest den 25/8-2018.
Anja (102) printer 3 stk. opslag ud vedr. Standerhejsning og afleverer dem til Kisser, som herefter
hænger dem op i de 3 infoskabe.
John og Klein sørger for lotteriet til Standerhejsningen, (lodder og præmier) samt grillpølser mv.
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Peters (85) har bestilt øl og vand til 1. April 2018.
Kisser (104) har bestilt 85 stk. haveaffaldskalendre, som hun afventer.
Halina (18) oplyste, at PostNord ikke sender post ud mere til sommeradresser fra i år. Dette betyder
at man ikke kan lave en aftale om, at få sendt sin post ud til sin have i sommersæsonen.
Kisser (104) vil lave en ny ”standerhejsningssang” som er mere Kettehøj II agtig.
Forslag til Generalforsamlingen skal være i hænde inden 19/5-18.
Generalforsamling 3/6-18.
Bestyrelsen mødes på pladsen kl. 11.00 den 1. April og starter Grill mv. op til Standerhejsningen.

Ny mødedato:
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 16/5-2018, kl. 19.00, hos Jayne (65) i haven.

Referent: Anja Jacobsen
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