
Hermed referat fra vores møde den 10.4.2019 hos Jesper, som vi fuldtalligt indledte med 

en rundtur i havebyen. 

Vi konstaterede, at den på alle relevante områder fremstår pæn og i orden. Derudover 

kom vi omkring: 

● Ros til gartnerne for den gennemførte beskæring og oprydning af de grønne 

arealer 

● Stort cadeau til Jakob for hans gravearbejde og etablering af lågen ved 

Bredesvinget 

● Mulighederne for at plante nye æbletræer, sådan som det er planlagt  i 

haveplanen.  

● En beslutning om Jakob køber en ny gynge til legestativet på Bredesvinget  

● En beslutning om at Christian indhenter tilbud på et nyt fodboldmål til 

Uglevangen 

● At Jakob (?) beder gartneren lægge stabilgrus og efterfølgende pladevibrere 

ved garagerne på Fyrrevang 

● At Christian og Jakob forhører sig hos naboerne til tørrestativet på det grønne 

areal ved Uglevangen om hvorvidt statives eventuelt med fordel kan skæres 

ned (af de to selvsamme bestyrelsesmedlemmer) 

Inden for i varmen noterede jeg som referent følgende: 

● Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 

● Jens Fredborg deltager gerne og hvis relevant som suppleant på 

bestyrelsesmøderne 

● Robert Jensen på Æblekrogen er orienteret om sin rolle som revisorsuppleant. 

Søren og Christian lobbyer for fuld accept af rollen hos Robert 

● Jakob og datter uddeler info om kontigentbetalinger 

● Søren redegjorde for de seneste finansielle bevægelser i foreningens 

pengekasse 

● Søren har indledt research hos forsikringsselskaber om ansvar og dækning ved 

evt skader på fællesanlæg 

● Jesper redegjorde for sin research om hjertestartere. VI BESLUTTEDE AT GÅ 

VIDERE MED EN LEASING-MODEL HOS FALCK (kr. 11.000 pr stk for en 3-årig 

periode + kr 3.000 til etablering pr stk). Jesper og Søren arbejder videre med 

dette projekt - herunder at afdække montering, adgang til el, eventuel 

(med-)finansiering fra TRYG Fonden og kommunen samt evt 

hjertestarter-uddannelse af havebyens beboere 

● Det blev besluttet, at det IKKE GIVER MENING AT AFHOLDE ARBEJDSDAG 

● Jakob fortalte, at Marie-Louise arbejder videre med dannelsen af HAVEBYENS 

ÆBLELAUG 

● Christian kontakter Birgitte Wingaard på bredevej om foreningens FOLDER 

● Jakob fortalte, at Marie-Louise går videre med planlægning af HAVEFEST - 

sandsynligvis den 24. AUGUST 

 


