
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 6. juli 2022, kl. 19.00 

 
TIL STEDE: 

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), Majken 
Møller (MM), Jan Werner (JW), Lizette Frederiksen (LF) 

 
AFBUD: 

 

 Dagsorden Referat  

1. 
Velkomst 

HJJ bød velkommen til mødet. 

2. 

Nyt fra formanden 

HJJ har fået en forespørgsel vedr. loppemarkedet om vi har 
nogle A-skilte de kan låne. HJJ har nogle. De får noget hvidt 

pap til at sætte indvendigt.  
Kompost og grenboksen ligner noget der er løgn igen – håber 
vi kan få en til at skubbe det sammen. 

3. 

Nyt fra kassereren 

JA oplyste vi har fået alle kontingenter ind på nær nogle få 
stykker.  

Der er sendt breve ud vedrørende misligholdelser til 3 haver. 
Regnskabet for 1. halvår var ikke færdiggjort og var derfor 
ikke medbragt.  
JW har været til kredsmøde og der fremlægger de 
kontoudtog fra bank og dokumentation for kassebehold-
ningen ved hvert kredsmøde. Spørger om vi kan få det her i 

haveforeningen. Dette sker fremadrettet. 

4. 
Nyt fra spildevands-

udvalget 

MM oplyste der har været møde i udvalget. Der afventes en 
reaktion fra kommunens side. Der indkaldes til nyt møde i 
løbet af august måned. 

5. Tegninger til 
godkendelse 

Ingen. 

6. 
Indkommet post 

Der er indkommet en mail vedr. Kolonihaveforbundet fra en 
havelejer. JW spørger vedkommende, om vi må lægge den 
på hjemmesiden. 

7. 

Bordet rundt – 
bestyrelsen 

MM spørger om billeder m.m. der er sendt fra Skt. Hans, 
havedag mv. er blevet lagt på hjemmesiden? Det meste er 

blevet lagt på siden nu oplyste JW. 
JA har sendt forslag til dagsordenens punkter og beklagede, 
at de ikke altid bliver skrevet ordret. Dette er hermed noteret 
og rettet.  
HJJ beder om, at bestyrelsen fremadrettet bliver bedre til at 
indsende punkterne til tiden. 

JW orienterede om at han har været til ekstraordinær 
generalforsamling i ”Den Permanente”.  



MM vil gerne have, at vi tager et møde med ”Den 
Permanente” angående bl.a. Kolonihaveforbundet mv. 

JW har været til møde i kredsen og han oplyste, at der er nye 
regler om vurdering for bestyrelsen. Der er gamle regler der 
ikke bliver effektueret. Kolonihaveforbundets regler skal følges 
fremover. Ulovligt byggeri kan ikke godkendes og kan ikke 
vurderes. Dvs. det skal rives ned inden der vurderes, hvis det 

er opført efter 2019. 
Ønsker man som bestyrelse eller havelejer at henvende sig til 
Kolonihaveforbundet skal man henvende sig til JW her i vores 
kolonihave, da han er vores repræsentant i kredsen, og han 
skal så efterfølgende henvende sig til kredsen. 
Vedr. eksklusion af medlemmer skal der følges en bestemt 

procedure. Kassereren fra kredsen har tilbudt at komme til et 
møde om dette, så det gøres ens i kredsen. Dette blev 
vedtaget. 
MM vil gerne have et punkt på dagsordenen fremover der 
hedder ”Orientering fra kredsen”. Dette blev vedtaget. 

8. 
Fællesarbejdet 

HJJ oplyste, at vi mangler at få malet flere steder, klippet 
hække, ordnes med buskrydder. Der er stadig nogle der 
løbende laver opsamlende arbejde. 

9. 

Græs 

HJJ synes græsset ikke slås som aftalt, men det blev 
konstateret, at det gør det. 

JW synes vi skal evaluere græsordningen til vinter. 
Vedrørende buskrydning foreslår HJJ at vi selv ordner dette. 
JW foreslår at vi benytter det eksisterende tilbud resten af 
året. 

10. 
Sommerferie 

Uge 29 er HJJ og JW fraværende – LF, MM og JA er der i 
kontortiden. LF fraværende i ugerne 30-31-32. 

11. 

Stamvejen 

Der er et tilbud på afretning af grusveje og p-pladser i afd. 1 
og 2. Det vil tage 2 dage. Tilbuddet lyder på 21.500 kr. 

Der er tilbud på asfaltering af stamvejen i afd. 2 på 108.500 kr. 
Hvis der skal laves bump koster de 3.500 kr. pr. bump, og der 
skal indkøbes 2 stk.  
JA mener ikke, at vi skal bruge foreningens penge på 
asfaltering af stamvejen, da det er kommunen, som har 

vedligeholdelsen af denne. 
MM ved godt det er kommunens vej og der er blevet brugt 
mange penge på vejene i afd. 1, men vil godt støtte det. 
LF ønsker vi skal have det på skrift, at vi må asfaltere 
stamvejen fra kommunens side, så vil godt støtte forslaget, 

hvis det er tilfældet.  
JA er enig i vi skal have det skriftligt, så vi ikke fremadrettet får 
problemer med kommunen. 
HJJ vil godt støtte forslaget. 

12. 
Stoppe passivlisten 
pt. 66 ventende 

Pga. få huse til salg i foreningen besluttedes det at 
opskrivning på passivlisten/ventelisten bliver stoppet indtil 

videre.  



 
Næste møde 

3. august 2022, kl. 19.00. 

 

 


