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Mødedeltagere: 

 

Jayne Davis (65) 

Kisser Olsen (104) 

Carsten Damgaard (68) 

Rikko Jensen (94) 

Susanne Nymark (72) 

Anja Jacobsen (102) 

 

Afbud fra: 

Flemming Pedersen (85) 

 

Velkomstbrev til nye købere: 
Kisser og Jayne har lavet et lille velkomstbrev til nye købere, som blev omdelt til gennemlæsning. Et 

par småting blev rettet og Jayne vil nu samle velkomstbrevet i en mappe, sammen med foreningens 

aktivitetsliste, regler og vedtægter. Et eksemplar af mappen, samt en flaske vin som Carsten har spon-

soreret, skal fremover afleveres til alle nye haveejere når der skrives under på deres nye hus ☺  

Vi mener, at det er en rigtig god måde at sige ordentligt ”velkommen til foreningen” på, og at nye have-

ejere på den måde bliver orienteret om vigtigheden i at forholde sig til vores regler, samt at holde 

vejen, hækken mv. Derudover håber vi også at nye haveejere vil deltagelse ved vores arrangementer, 

og blive en del af fællesskabet ☺ 
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Opfølgning på standerhejsning: 
Jayne ville lige høre om der var styr på pølser mv.  

Susanne ville tage i fælleshuset og se hvad der var af ketchup og sennep fra sidste arrangement.  

Jesper Klein vil købe 10 kg. af de gode pølser og 1 bakke med brød samt ketchup, sennep, kul mv.  

John og Jesper vil stå for at grille det hele. Flemming henter grillen som vi låner, og får den stillet op 

på pladsen om fredagen. 

Carsten og Kisser mødes lørdag den 23. Marts kl. 12-13 stykker og får rengjort skuret/køleskabene. 

Rikko sørger for at der bliver åbnet for vandet i huset, og for at tænde for køleskabene, og få fyldt 

op med øl og vand. 

 

Solgte huse: 
Jayne oplyste at; Bjørns hus, have 96 samt Bombe og Brittas hus, have 121 er solgt pr. 31/3-2019. 

Derudover er Ole Hemans hus, have 90 solgt pr. 6/4-2019. 

De 3 nye haveejere for udleveret en velkomstmappe og en flaske rødvin. 

 

Opdatering af vores regler og vedtægter: 
Efter vi har fået lavet grusvejen, og at der blev vedtaget 2 gange hækkeklipning mod vejen ved sidste 

generalforsamling, er det nødvendigt at få vores regler og vedtægter kigget grundigt igennem og få 

eventuelle rettelser på plads inden generalforsamlingen til Maj. 

Det blev besluttet, at Anja sender vores regler og vedtægter ud til bestyrelsesmedlemmerne, sammen 

med dette referat til gennemlæsning. Alle læser materialet igennem hver især, og kommer med forslag 

til eventuelle ændringer - til næste bestyrelsesmøde. Man må også gerne forholde sig til ordlyden i den 

ændring man finder. Alle bedes venligst være forberedte til dette punkt næste gang vi mødes ☺ 

 

Pladsen: 
Jayne oplyste, at Anja og Jayne havde kigget på nye blomsterkummer og planter til pladsen, samt nye 

skilte til vejen. Det kommer til at koste en del, så vi skal lige tale med kassereren om, hvad der er råd 

til.   

 

Affaldssortering: 
Jayne oplyste, at der kom 2 personer fra Hvidovre Kommune den 27/3, kl. 13.00 for at kigge på for-

holdene i foreningen til at kunne sortere affaldet fremover. Der skulle umiddelbart sorteres i 7 frak-

tioner, hvilket umiddelbart kunne betyde 7 store containere. 

Men vi må se hvad der kommer af forslag til sortering. Det bliver måske sortering i de enkelte haver 

eller på pladsen eller på Kettevej…….?? Hvidovre Kommune vender tilbage…… 
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Eventuelt: 
Der blev snakket om genvalg til generalforsamlingen.  

Alle der er på valg var interesserede i at fortsætte bestyrelsesarbejdet. Kisser syntes at samarbej-

det kører super godt og at alle bidrager rigtig fint. Det var der enighed om ☺ 

 

Huskeliste fra tidligere referat: 
Jayne ville kontakte SKAT vedr. moms i Andelsforeninger. Kan det trækkes fra? 

 

Jayne vil kontakte kommunen for oplæg af skadedyrsbekæmper og præsentation af deres nye rotte-

hund. En god dag for dette vil/kan være afslutningsvis til generalforsamlingen…. ? 

 

 

Fællesarbejde som skal/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 pladsen. 

 

Gennemgang af vejskilte. Indkøb af nye, da de gamle er falmede og ingen ser dem. Jayne og Anja er 

tovholder på opgaven. 

 

Evt. en kantsten mellem festpladsen og vejen, så småstenene ikke glider ud på grusvejen, samt udlæg-

ning af x antal m2 fliser til pap og papircontainer – henne ved flagstangen (måske).  

 

Ny mødedato: 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til: 

 

Tirsdag den 16. April 2019, kl. 18.00, hos Kisser i haven. 

 

 

 

Referent: Anja Jacobsen 


