
Referat af møde d 13. november 2018 

Agenda: 
1. Valg af referent  
2. Godkendelse af oktoberreferat 
3. Planlægning af generalforsamling og afgang af bestyrelsesmedlemmer 
4. Haveplan, prioritering af hvad vi vil nå i år (kolbøttestænger, bænke, reducering af hæk 
på Bredesvingets fællesområde + bredde på ny havelåge så der er plads til 
græsslåmaskine, æbletræer) 
5. Planlægning af fastelavn 
6. Datoer på de sidste bestyrelsesmøder før generalforsamlingen 
7. Økonomi 
8. Evt. 

Tilstede: Marie Louise, Charlotte, Christian, Søren 

Ad 1. Søren blev valgt til referent 

 Ad 2. Referatet fra oktober blev godkendt 

 Ad 3. Generalforsamling blev besluttet til 12. Marts, vi udsender varsel og gør 
opmærksom på fristen 1.2, hvorefter endelig dagsorden sendes ud. 

Der skal opfordres til at nye medlemmer stiller op. Charlotte, Marie-Louise og Søren 
ønsker at trække sig. Christian overvejer. 

Søren laver udkast til rekruttering af nye medlemmer. Søren aftaler med revisor og booker 
kirkesalen til kl 20. 

Ad 4. Haveplan – drøftelse af, hvad der kan og skal nås i år. Marie Louise foreslog: at få 
ordnet hækken på Bredesvinget, hvor Morten får tilbud, inkl bredere havelåge, fra gartner. 
Charlotte har talt med gartner om æbletræer. Der var enighed om at prøve at nå at få 
hækken reduceret, få etableret en ny havelåge, 2 bænke og kolbøltestativer. Morten og 
Christian vil gerne selv fælde selvsåede træer (grantræ og blommetræ) i hæk ved 
garageanlæg.  

Charlotte bestiller to bænke. Kolbøltestænger drøftes. Tænkes holdt under den højde, der 
kræver faldunderlag. Charlotte kontakter kommunen vedr behov for byggetilladelse. Vi vil 
naturligvis sikre at al relevant regulering overholdes. 

Æbletræer drøftes. Det blev besluttet at få plantet 6-7 træer a 2-3 ms højde. Charlotte 
beder om konkret forslag. Marie Louise og Charlotte ser på placeringsmuligheder. 
Træsorter beskrives på hjemmesiden.  

Ad 5. Fastelavn planlægges. Søren kontakter Christian Grandjean, Marie Louise skriver 
opfordring på Facebook. Bestyrelsen står for arrangementet (boller, tønder, slik mv) 

Ad 6. Bestyrelsesmøde i december holdes kort med fokus på haveplan. 



Ad 7. Økonomien er stærk, årets resultat til dato er 24.742,11og kontoindestående er 
167.601,68. Bortset fra omkostningerne til haveplan forventes kun beskedne omkostninger 
i resten af året. Søren ringer til sælger af BS 29.  

Ad 8. Eventuelt: Charlotte foreslog renovering af bålplads. Hjemmesiden skal have let 
tilgængelige oplysninger om kontingent og konti mv.. Christian har opdateret hjemmesiden 
og modtager gerne input. 


