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Mødedeltagere: 

 

Jayne Davis (65) 

Kisser Olsen (104) 

Carsten Damgaard (68) 

Flemming Pedersen (85) 

Rikko Jensen (94) 

Susanne Nymark (72) 

Anja Jacobsen (102) 

 

Afbud fra: 

Ingen 

 

Generalforsamling - Opsamling: 
Blot en opsamling på generalforsamlingen. Snakken gik lidt frem og tilbage. Overordnet gik 

generalforsamlingen som den skulle. Begge forslag blev vedtaget. Der var umiddelbart kun 1 person der 

stillede kritiske spørgsmål. God tilfredshed rundt omkring af bestyrelsens arbejde. 

Jesper er en god dirigent. 
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Opfølgning på Loppemarked / Petanqueturnering: 
Loppemarkedet var godt besøgt fra nær og fjern. Der var også gjort meget ud af reklamering. Solen 

skinnede mellem skyerne. Der var et godt salg i boderne, og alle havde ryddet op efter sig. 

 

Petanqueturneringen gik også godt trods det dårlige vejr. Der var 21 der spillede og 22 personer til 

spisning. God mad, og folk var tilfredse. 

 

Hvad er vores rigtige adresse?: 
Efter vores adresser er lavet om til særskilte adresser, så er der nu sået tvivl om hvad foreningens 

officielle adresse egentligt er.......? 

 

Indgangen til HF-Kettehøj II, ligger efter Kettevej 14, 16, 18 og har altid heddet Kettevej 20. 

Men vores nabo -Kettehøj I - har et hus der hedder HF-Kettehøj 20, og derfor taster folk åbenbart 

forkert når de skal besøge vores loppemarked fx. og havner i deres have. De har også haft besøg af 

pizzabude og taxi...... 

Hvad skal man gøre ved folk der skriver forkert – og skriver Kettehøj 20 og ikke Kettevej 20??? 

 

Vores EL-måler på pladsen har en adresse hos Dong som hedder HF-Kettehøj 78a. 

Skal foreningen hedde dette?? 

 

HF-Kettehøj 78a. 

Ude fra Kettevej giver det ingen mening. 

 

Slår man op på ”kort” på sin iphone og taster ”Kettehøj 78a”, viser den pladsen, som jo er korrekt. 

Slår man op på Google og Krak.dk, hedder vi Kettevej 20 og vores hegn bliver vist som billede... 

 

Bestyrelsen blev enige om at vi hedder HF-Kettevej 78a. 

 

 

Efterfølgende har Anja set et opslag fra vores nabo Kettehøj I, og de har adressen:  

HF-Kettehøj I, haverne 2-48. 

 

Måske vi bare skal hedde det samme?  HF-Kettehøj II, haverne 49-129?? 

 

Anja har kontaktet formand Jayne, som vil tale med kommunen om det. 

 

Renovation - Opdate: 
Jayne har talt med Torben fra kommunen vedr. vores dagrenovation til næste år. De kommer fra 

kommunen i morgen d. 19/6-2019, kl. 12.00. 

Rikko og Jayne deltager, og så håber vi at de er klar med nogle svar....... 

 



KETTEHØJ II 

Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 3 
 

 

Bestyrelsesmiddag: 
Bestyrelsesmiddag holdes hos Jayne, fredag den 28/6-2019, kl. 18.00 

Jayne vil gerne selv lave smørrebrød. Uhmmmm 😊 

 

Sommerfesten: 
 

Musik til sommerfesten: 

Carsten har lavet en aftale med en DJ til sommerfesten. Han skal spille musik efter maden og 

lotteriet. Musikken skal starte omkring kl. 19.30. Men han skal komme før og stille op og være klar 😊 

 

Mad til sommerfesten: 

Steen, Jesper og John vil gerne lave grillmad, salater og brød til sommerfesten. 

Desserten finder vi ud af. 

Telt og 2 piger er booket og klar til fest. 

 

Invitation: 

Invitation sendes ud inden 12/6. Tilmelding på pladsen. S.U: Søndag den 11/8. 

 

Rottedame: 
Jayne har talt med kommunen om den aftale vi havde vedr. at komme ud til et møde hvor haveejerne 

kunne deltage, og deres nye rottehund blev præsenteret – og så kunne de gå rundt i et par haver og 

snuse efter rotter. 

Men kommunen har heldigvis ikke fået en eneste henvendelse omkring rotter i år. Kommunen har ikke 

uanede ressourcer, så de vil helst komme ud en dag hvor der er et reelt problem. 

Jayne vil kontakte rottedamen, hvis der kommer anmeldelser. Lige nu ser det ud til, at alle har gjort 

det godt med forebyggelse og rottefælder. 

 

Evt.: 
Jayne har talt med SKAT og hun har fået lidt forskellige svar omkring fratrækkelse af moms når vi er 

en forening. Der skal noget mere til end blot at være en forening. Der skal bl.a anvendes et 

regnskabsprogram og det skal godkendes af en revisor. 

Jayne oplyste at man kunne bruge et regnskabsprogram som koster kr. 300,-/måneden. 

Kisser ville spørge en bogholder, som arbejder for revisorer, om hvordan reglerne er, og så vende 

tilbage. 

Vi håber at vi på den måde vil kunne spare nogle penge, så vi har til vedligehold mv. 
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Jayne har også talt med chefen på Scandic vedr. busser som stadig står i tomgang og oser ind i 

haverne. Det må de jo ikke. 

Chefen sagde at de havde talt med buschaufførerne, men det bliver hurtigt glemt igen, så de vil gå 

højere op – altså til vognmandsfirmaet for at klage, hvorefter de vil kunne give dem bøder. 

Vi skal derfor nedskrive dato og tid samt havenummer når der er klager – og så gå derover med en 

samlet liste over de problemer der er, og så vil Scandig tage fat i vognmandsfirmaerne.  

Det er ikke noget der vil gå hurtigt, men vil kunne løses over tid, da der er jura ind over. 

Eventuelle klager fra busser som står i tomgang kan afleveres i postkassen på pladsen. 

 

 

Huskeliste fra tidligere referat: 

Jayne ville kontakte SKAT vedr. moms i Andelsforeninger. Kan det trækkes fra? 

 

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 

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

 

Ny mødedato: 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til: 

 

Onsdag den 14. August 2019, kl. 18.00, hos Kisser i haven. 

Vi skal forberede sommerfesten – og hvis der er andet....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Anja Jacobsen 


