
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 9. juni 2021, kl. 19.00-22.00 

 
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 til dette lange møde. 

2. 

Kassereren 

JA orienterede om regnskabet pr. 31. maj – pt. har vi et 
overskud på ca. 20.000 kr. i forhold til budgettet, men der 
skal muligvis afsættes nogle penge af til vand, da vi 
åbenbart har fået en forkert måler sat op i forbindelse med 
overgang til elektronisk aflæsning. 

3. 

Spildevandsudvalget  

MM og SN orienterede om arbejdet i udvalget. Der er pt. 
kontakt til et lokalt rådgivningsfirma om evt. kommende 
kloakering i haveforeningen for at få råd og vejledning samt 
få udarbejdet en henvendelse til Køge Kommune 

4. 

Ulovlige parkeringer 

MM - Er der noget nyt i forbindelse med de ulovlige 
parkeringer? Der vil blive taget fornyet kontakt til de lejere, 

der stadig holder ulovligt.  

Bestyrelsen gør endnu engang opmærksom på det strider 

mod ordensreglerne at parkere på de grønne græsarealer.  

5. 
Sct. Hans 

arrangement 

Vi afholder Sct. Hans-aften den 23. juni 2021 – LF laver 
indbydelse og der er bålafbrænding kl. 21.00. Grenene skal 

flyttes fra grenbunken og over på den nye bålplads. Grene 
og øvrige ting fra pladsen skaffes bort via en vognmand. 

6. 

Evaluering af 
fællesarbejdsdage 

Dagene gik godt og der var et stort fremmøde begge dage 
og vejret var jo fantastisk. Der er ca. 20 lejere der mangler at 
udføre fællesarbejde De vil blive kontaktet. Der mangler 

stadig en del lugning af ukrudt og der skal fjernes ukrudt 
rundt om grenboksen med en buskrydder.  

7. Generalforsamling 
dato forberedelse 

Vi booker foreløbig Ellehuset til den 25. august 2021.  

8. 
Ny aktivitet til 
sensommer havedag 
hygge/inspirations-

dage 

MM spørger, om der er interesse for at lave en 
havedag/inspirationsdag i begyndelsen af august, hvor 
man går rundt og ser hinandens haver (dem der har lyst til 
det – er ganske frivilligt om man vil være med). MM vil gerne 

stå for det. Bestyrelsen synes det var et godt forslag og MM 
går videre med det. 



9. Repræsentantskabs-
mødet i kredsen / 

vurderinger 

Vi deltog ikke i mødet i kredsen. Kredsen har indkaldt til 
ekstraordinært møde med 1 uges varsel. HJJ og MM 

deltager i det ekstraordinære møde. 

10. 

Formanden 
 

HJJ oplyste, at stamvejen i afd. 2 bliver lavet den 10. juni 
2021. Det har kommunen oplyst.  Der er problemer med 
kompostanlægget – der er flere fra Farmen og fra Virkelyst 
der læsser deres kompost af og der også bliver taget af 

grusset. Vi talte om, hvordan vi kunne få sat en stopper for 
det og det blev besluttet, at der rettes henvendelse til de to 
haveforeninger. 

HJJ gjorde opmærksom på, at dem med trailerpladser skal 

huske at slå græsset under/rundt om trailerpladserne. 

11. 

Hærværk 

JA orienterede om, at der nu har været håndværkere for at 

se på det ødelagte vindue i gavlen på kontorbygningen 
efter hærværket. Der bliver sat nyt vindue i. 

12. 
Baderum/toiletter 

HJJ oplyste, at der skal laves noget ventilation på toiletterne 
i afd.1. Disse indkøbes og sættes op. Der er kommet nye 
døre på toilet og bad på herretoilettet i afd. 1. 

13.  

Bordet rundt 

SN havde sammen med JA ryddet op i depotrummet med 
bl.a. rengøringsmidler og der står en hel del gamle 
rengøringsmidler, som skal fjernes. 
JA spurgte, om det er blevet anmeldt til kommunen, at der 
muligvis er rotter ved huset. HJJ bekræftede dette. 

JA orienterede om, at hun har pillet et opslag ned i 
udhængsskabet fra en, der ønskede en kolonihave herude. 
Skabene er kun til foreningens medlemmers brug. 

14. 
Havevandring 

Punktet udsættes til august mødet. 

15. Tegninger til 
godkendelse 

Der var indkommet en tegning og denne blev godkendt. 

16. 
Eventuelt. 

Der bliver desværre smidt køkkenaffald i skraldespanden 
ved legepladsen. Vi henstiller til, at man ikke smider sit 
køkkenaffald i den. 

17. 
Næste møde 

Den 7. juli 2021, kl. 19.00 

 


