
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD. 

 
DATO: Onsdag den 16. september 2020 

 
TIL STEDE: 

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

 
AFBUD: 

Steen Nielsen 

 Dagsorden Referat  

1. 
Velkomst 

HJJ bød velkommen. Håber vi får et godt møde.  

2. 

Spildevandsudvalg 
v/Majken og Steen 

MM og SN er af den opfattelse, at det bør være bestyrelsen 

der skal nedsætte et udvalg / arbejdsgruppe der kaldes 
spildevandsudvalg.   
MM og SN vil gerne være med til at starte sådan et udvalg 
op sammen med nogle af de havelejere, der ønsker at være 
med. 

Det blev besluttet, at MM og SN går videre med dette og 
udarbejder et udkast til kommissorium.  
JA svarer på henvendelsen vedrørende dette emne. 

3. 

Fællesarbejde 

Der mangler blandt andet stadig at blive sat nogle plader op 
på området ved grenaffaldet. Der vil blive indkaldt til en 

ekstra arbejdsdag den 10. oktober 2020 kl. 9.00, hvor vi vil 

samle dem der mangler at udføre fællesarbejde. 

4. Tegninger / 
byggetilladelser 

Der er ikke modtaget nogen ansøgninger. 

5. 

Vinterforanstaltnin-
ger v/Lizette 

LF foreslår, at vi sender et brev ud til alle om, at vi kommer på 
havevandring den 3. oktober og at man skal huske at have 
klippet sin hæk mv. inden den 1. oktober. Der skal være 

åbent, så vi kan komme ind i haverne. LF laver et udkast til et 
brev. 
Der er stadig et nedløbsrør ved toiletbygningen i afd. 1 der 
mangler at blive repareret.  
Vedrørende vintervand forventes det, at kortlæserne er klar til 

brug ved vandlukning i haverne.  

6. 
Havevandring 

Vi sender brev ud om havevandringen. 
LF kan ikke deltage denne gang. 

7. 

Bestyrelsen 

Vi har fået en klage fra Husmandsvejen 11 om æbletyveri på 
deres grund. Det skal bemærkes, at man selvfølgelig ikke må 
plukke/samle æbler mv. uden for haveforeningens grund. 

Der kommer stadig henvendelser om trailerpladser. Vi beder 
alle med trailer om at sende en kopi af registreringsattesten til 
os med angivelse af havenummer. 
Der er pt. en henvendelse om ønske om en trailerplads.  
Opstramning vedrørende parkering. Bestyrelsen henstiller 



endnu engang til, at man parkerer på parkeringspladserne 
og IKKE på de grønne områder. 

8. Vurderingsudvalget 
v/formanden 

De 2 nye vurderingsfolk skal på kursus den 17. oktober 2020.  

9. 
Næste møde 

Den 14. oktober 2020 kl. 19.00. 

10. 

Evt. 

JA vil gerne vide, hvad der sker i kredsbestyrelsen. Kassereren 
er stoppet og vi har pt. ingen kasserer, da der ikke har været 

afholdt generalforsamling. HJJ oplyser, at grunden til der ikke 
har været afholdt generalforsamling er på grund af Covid-19. 



 

 

Internt 

Have 95 er stadig ikke kommet med tegninger over sit udhus, 
og nu har han lavet huset færdigt. 

HJJ prøver at få fat i ham og beder ham komme med 
tegninger.   
 
Have 17, 20, 24, 42, 74 og 95 skal have besøg på 
havevandringen. 
 

Vi har erfaret vi mangler rigtig mange registreringsattester på 
trailerne og da vi mangler trailerpladser, vil vi bede om at få 
sendt registreringsattester på jeres trailer samt oplysninger om 
havenr. og trailerplads.  

 


