Bestyrelsesmøde lørdag d. 3/7 2021
Tilstede er Formanden, Næstformanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem.
Affaldssortering: Bestyrelsen er dybt frustreret over, at foreningen stadig kæmper med, at
haveforeningens medlemmer IKKE sorterer affald korrekt.
Foreningen får ikke tømt affaldsspande for papir/karton, metal og plastik da nogle medlemmer konsekvent
putter forkerte ting i containerne. Det medfører gang på gang, at containerne ikke bliver tømt.
Bestyrelsen gør haveforeningens medlemmer opmærksomme på, at hvis det ikke er muligt at sortere
affaldet, så skal affaldet i RESTAFFALD – der findes en ordning i Kalundborg kommune, hvor der kan
tilkøbes 3 x mærker til restaffald for 100 kr. Så vil man kunne aflevere op til 3 poser, hvor mærket bliver
påført og så vil poserne blive medtaget som yderligere restaffald. Dette er op til de enkelte medlemmer
selv at indkøbe og selv sørge for at ordningen bliver brugt korrekt.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningen IKKE har en decideret container til PAP – kun til papir/karton
(hvilket ikke er pap) Se venligst sorteringsbillederne, der hænger på opslagstavlen ved toiletterne. Ligesom
PIZZABAKKER ikke er papir/karton og skal sorteres i restaffald!
Bestyrelsen beslutter at sende referatet til alle haver – Medlemmer der oplever ikke at modtage mail fra
bestyrelsen må meget gerne sende en mail til bestyrelsen, så bestyrelsen kan opdatere mailoplysningerne.
Havepræmier: Bestyrelsen udfærdiger listen over, hvilke haver der kan deltage.
Havehold: Herunder vedligeholdelse af veje, stier og de enkelte haver. Der er mange haver der for tiden ser
meget forfaldne ud og bestyrelsen gør opmærksom på, at have-lejere har ansvaret for at holde haverne
pæne og vedligeholdt. Dette betyder græsset skal være slået og fremstår uden ukrudt. Hække skal være
klippet senest 15. juli.
Bestyrelsen taler om, at der skal sendes advarsler ud til de haver, hvor græsset ikke bliver ordnet og hvor
haverne ser misligholdt ud.
Kontrakt med kommunen: Der udfærdiges et skriv til Kalundborg angående uoverensstemmelser omkring
kontrakten og benyttelse af haverne.
Vandhaner: Der tales om vandhane til have 28
Invitation til have 40 og 42: Der skal sættes et møde i stand, hvad er planerne for haverne? Parkeringsplads
(have 43) skal være ryddet, så der igen kan parkeres på grunden.
Have 43: parkeringspladsen skal måles op for skel.
Det undersøges om der kan bestilles flere ærtesten.
Det er kommet bestyrelsen for øre, at foreningens havemand Knud flere gange er blevet bedt om at holde
sig væk fra foreningen og at han ikke har noget at gøre i foreningen. Men Knud er stadig foreningens
havemand og skal have lov til passe sit arbejde for foreningen.

Vurdering: Vurderingsmændene skal huske at oplyse bestyrelsen via e-mail om vurderingsprisen samt
løsøre (formanden sender et billede af vurderingen til brug ved salgsopstillinger)
Have 3: Formanden og Lisbeth har talt med have 3, der er blevet givet en mundtlig advarsel og ved
gentagende besøg af den pågældende hund, vil der blive tale om en opsigelse af haveloddet.
Fællesdage: Næstformanden skal skrive på hjemmesiden, at der stadig er to fællesdage tilbage med
datoerne og opfordre folk til at dukke op.
Hvad kan vi tage med videre af erfaringer?
Venteliste: Reglerne for ventelisten bliver ændret til, at opskrivninger kan fremover ske to gange om året.
Bestyrelsen vil fremover melde to datoer ud i starten af den begyndende havesæson. Her vil man kunne
blive skrevet på ved personligt fremmøde eller via e-mail indkommet de pågældende datoer og med straksoverførelse betaling.
Have 21: Der sendes en venlig advarsel omkring aftalen skal være opfyldt inden 1. august 2021 – herefter
vil bestyrelsen sende en opsigelse, der vil ikke blive givet flere chancer for at opfylde aftalen.
Havenummer: Havenummer på haverne skal forefindes ud til stierne og være tydelige og letlæselige –
Bestyrelsen opfordrer derfor alle haver til at opsætte havenumre, der er tydelige og lette at se fra vejene.
Generalforsamling: Bestyrelsen undersøger hvilke regler, der gælder for foreningen i kolonihaveforbundet
med hensyn til stemmeberettiget stemmer/haver og indkaldelsesvarsel.
Brandforsikring: Brandforsikring er pligtig i forhold til have-leje.

