
Ekstraordinært bestyrelsesmøde, Fritidshaveforeningen  27/04-2018. 

Deltager: Claus, Bonnie, Charlotte, Trille, Rene og Sonja.  

Fraværende: Annie 

Heidi har pga. sin sygdom trådt tilbage midlertidigt og derved er Sonja trådt ind i bestyrelsen. 

Referent: Trille 

 

1. Afklaring af formandsposten: Formanden har ikke deltaget i de sidste bestyrelsesmøder og har ikke 

deltaget i havevandringerne efter sæsonen er startet. Vores mail, sms og opkald er ikke blevet 

besvaret. Formanden har adgang til foreningens mail, men der bliver heller ikke svaret på denne. Vi 

kontakter formanden igen i forhold til, hvor hendes interesse ligger. 

2. Erstatning: Vi har ikke modtaget nogen klage, men ved der er en utilfreds gæst som parkerer for 

enden af vej og ikke på gæsteparkeringen, hvor gæsten mener vores vej er skyld i skade på bil. Da 

der ikke er indsendt nogen klage, med billede dokumentation med måling af dybden af hulet på 

dagen, kan vi ikke se at foreningen på nogen måde er erstatningsansvarlige. Derudover skal klager 

eller eventuelle skader sendes til foreningens mail eller ligges i postkassen. 

3. Andet:  

a. Beboer har ikke indbetalt skyldigt udestående og har ikke overholdt reglementet. Medlem 

har fået alle rykker, men ønsker at udbedre og indbetale de skyldige udestående. 

Bestyrelsen giver max 7 dage til at bringe ovenstående gæld i orden, samt 14 dage til at 

rette grunden efter reglementet. 

b. Ved overdragelse mellem samlevende og ægtefæller ved lejekontrakter skal grundreglerne 

skidtes op, da Jons mener at en lejer skylder en stor sum penge for en af haverne. Vi følger 

op på denne, da vi er i tvivl omkring ovenstående.  

c. Udgifter til vedligeholdelse af ubenyttede grunde: Vi vil få afklaret tvivlspørgsmål i 

samarbejde med Jons og revisor.  

d. Der er foretaget havevandring og følgende forhold går igen: Der er ikke blevet klippet græs 

og ryddet for haveaffald. De grunde der er værst vil blive kontaktet direkte, mens de øvrige 

haver vil blive gennemgået ved næste havevandring i håb om at de har nået at ordne deres 

haver. Der er enkelte grunde, hvor der ligger meget byggeaffald og dette er ideelle 

leveforhold for rotter. Her vil de enkelte medlemmer også blive kontaktet. Ligeledes har vi 

gået langs skellet ved bondemanden og har kunnet konstatere at der er en del medlemmer 

som skal rette ind og plante levende hegn. Fra bondemandens side skal der bygges 2,5 

meter fra skel, jf. lokalplanen § 6, pkt. 2. De enkelte medlemmer der skal bringe 

forholdende i orden, bliver kontaktet enkeltvis.  


