
Bestyrelsesmøde 
25 november 2019  

Deltagere 
Susanne Hollund, Gert Dagø, Kristina Nio, Ole Quist, Per Nørgaard, Simon Aae og Mathilde 
Gerts 

Dagsorden 
1. Siden sidst /Susanne 
2. Siden sidst -Kassererens opgaver/ Gert 
3. Konstituering af bestyrelsen -valg af næstformand samt sekretær 
4. Hvor tit, skal vi mødes? 
5. Indkaldelse til næste generalforsamling 
6. Restriktioner, når man ikke har meddelt El og vand 
7. Hvornår starter vi sæsonen? + Åbne tirsdage - hvor ofte? 
8. Oprydning af vores lokale -Køb af brandskabe 
9. Evt.   

-Byggesager 

-P-Pladser 

 

Referat 
1. Susanne og Gert, har mødtes for at få overblik over div. dokumenter bl.a. i forbindelse med 
haver, der afventer salg. 

2. Gert er godt i gang med at få overblik over div. bilag,  der afventer betaling. 

3. Bestyrelsen konstitueres og Ole Quist vælges som næstformand og Kristina Nio vælges som 
sekretær. 

4. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13 januar 2020 kl. 17-19. 

5. Generalforsamling afholdes d. 16 april 2020 kl. 19 på Skovvangsvej ved fritidshjemmet. Der 
blev ved den ekstraordinære generalforsamling uddelegeret opgaver til frivillige haveejere og 
allerede nu, er de fleste grupper godt i gang.  

6. Der synes at være forkerte kontaktoplysninger på flere haveejere og derfor er holdningen, 
til de manglende el- og vandaflæsninger for 2019, at der ikke opkræves gebyrer for, for sene 
aflæsninger. I stedet aftales det at Susanne og Kristina mødes d. 6 januar og gennemgår 
samtlige kontaktoplysninger på Grænsens haveejere. Hvis det skulle vise sig, at der er nogle 
haveejere, der ikke har aflæst for flere år, drøftes holdningen til dette ved næste møde. 



7. Første Åbne tirsdag, bliver d. 31 marts 2020 kl. 17-19. Herefter afholdes Åben tirsdag, hver 
4 uge.  

8. Simon undersøger priser på brandskabe samt om de evt. kan findes brugt. 

Evt. 

Byggesager -9 haver har overtrådt 2 års fristen for godkendelse af deres byggesager. Dette 
følger Susanne og Ole, op på d. 13 januar 2020 kl 16. 

P-pladser - Gert opdaterer listen 

 

 


