
 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 19. august 2020 

 
TIL STEDE: 

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), 
Majken Møller (MM), Steen Nielsen (SN), Lizette Frederiksen 
(LF) 

 
AFBUD: 

 

 Dagsorden Referat  

1. 
Velkomst 

HJJ bød velkommen og håber vi får et godt møde. 

2. 
Regnskabet 

JA omdelte regnskab pr. 31. juli 2020. Der er brugt en del på 
bortskaffelse af jord- og grenbunker og vi har derfor et 
budgetunderskud på grund af dette pr. dags dato. 

3. 
Fællesarbejdet 15. 
august v/Majken 

80 haver var repræsenteret og vejret var med os, så der 
blev klippet hække, ordnet ukrudt og malet både 

havebænke og rækværk m.v. 

4. Fællesarbejdet 22. 
august v/Majken 

Der er stadig en hel del opgaver der skal laves og vi håber 
på godt vejr igen. 

5. 

Løbende sager – 

herunder byggerier 

Der er kommet en henvendelse om brug af værktøj, f.eks. 
skruemaskiner efter kl. 12.00 i weekenderne. Vi gennemgik 
ordensreglerne og der var enighed om, at alle former for 
værktøj på enten batteri, el eller benzin/diesel ikke er tilladt 

udover kl. 10-12 i weekenderne fra 1. april til 30. september. 
Havelejeren får et skriftligt svar.  
Der er stadig et par verserende sager, som vi er ved at få 
afsluttet. 

6. 
Forbundets 
brugerundersøgelse 
v/Majken 

MM foreslår, at vi som bestyrelse skal prøve at indsende et 

fælles svar på undersøgelsen. Det blev diskuteret og 
konklusionen blev, at vi vil tage det op til en evt. anden 
gang. 

7. Nyhedsbrev vedr. 
omlægning af 

grøntbokse 
v/Majken 

MM laver et udkast til et nyhedsbrev, som vi kan sende ud i 
forhold til, at vi har nedlagt kompostanlægget.  

8. 
Møder resten af 
året v/Majken 

Bestyrelsesmøder 16. september, 14. oktober, 11. november 
og 9. december 2020. 
Havevandring 3. oktober kl. 9.00. 
Julearrangement med afbrænding af bål den 5. december. 

9. 
Nyt fra formanden 

 
HJJ har intet til dette punkt. 



10. 
Nyt fra bestyrelsen 

 
Intet. 

11. 
Evt. 

 
Næste bestyrelsesmøde er den 16. september 2020. 

  



 
 

 

 

Internt 

Have 20 får en mail, hvor vi beder om at få oplyst, om der 
fortsat er andre personer der benytter kolonihavehuset end 

dem selv. 
 
Angående bålpladsen aftalte vi, at den skal flyttes til det 
store område, så v kommer væk fra træerne. 
 

Have 243 er overbebygget og der er evt. ulovlig tank 
nedgravet. De ønsker haven vurderet, men dette kan ikke 
ske, før tingene er bragt i orden. 
HJJ og JA kontakter lejeren igen, da de ikke mødte op ved 
første aftalte møde. De bliver bedt om at komme til et 
møde. 

 

 


