
 

 

 

BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 17. marts 2021, kl. 19.00 

 
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  

2. 

Spildevandsudvalget 
v/MM og SN 

Den 16.2.21 blev der afholdt et digitalt møde med 2 fra 
kolonihaveforbundet. Der arbejdes videre i udvalget med 
at indhente erfaringer fra andre haveforeninger samt 
kontakt til Klar Forsyning. Kolonihaveforbundet var åbne for, 
at der kan tages kontakt til dem igen. 

Der er aftalt nyt møde i udvalget den 18. marts 2021. 

3. 

P-pladser/trailer-
pladser 

HJJ og JA har holdt møde med kommunen angående evt. 
anlægning af ekstra p-pladser. Dette vil blive en bekostelig 
affære. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
Vedrørende trailerpladser og evt. anlæg af nye 
trailerpladser arbejdes der videre med dette.  

Vi mangler stadig nogle få registreringsattester – disse 

bedes indleveret på kontoret.  

4. 
Generalforsamling  

Udsat, indtil der er nyt om forsamlingsforbuddet.  

5. 

Toilet/baderumsgulv 

HJJ og JA har sammen med kommunen set på 
baderummene og der er bestilt nye døre. Vedrørende 
baderumsgulvet og toilet på herretoilettet i afd. 1 er det 
noget vi selv skal lave.  

Der er sat nye blandingsbatterier op i begge baderum.   

6. 

Formanden 

Husk når man har containervagten, så skal vi huske at se 
efter om der mangler toiletpapir, sæbe mv.  

Datoer for fællesarbejdsdage er den 8. maj og 29. maj 2021 

kl. 9.00. 

Der er kommet en henvendelse angående vej der er kørt 
op af tunge lastbiler/køretøjer. Dette skal udbedres. 

7. 

Kassereren 

Der er blevet solgt ét hus siden sidst. Vi kan muligvis blive 
nødt til at ændre vores budget, hvis generalforsamlingen 
bliver udsat i lang tid. 

Der er pt. 55 på venteliste. 



8. 

Bordet rundt  

Vognmand er bestilt til at fjerne grenaffald og samtidig 
tager han toppen af bålpladsen. Bålpladsen bliver herefter 

flyttet over på den anden side af stien og det er kommunen 
der etablerer en ny bålplads. 

9. 
Evt. 

Intet. 

10. Næste møde 
 

Den 14. april 2021, kl. 19.00 

 

 


