
Referat af bestyrelsesmøde d.19.10. 21

Deltagere: Kresten, Rie, Anders, Søren og Eva

Marttin til pkt.1

1. Havemandens skur

Opgaven med at renovere havemandens skur har været mere omfattende end først
antaget.

Marttin har allerede brugt flere timer, end der var bevilliget, og der er brug for endnu 20
timer til at færdiggøre projektet. I alt bevilges 40 timer ud over de 57, der allerede er
bevilliget.

2. Støj

Der ligger nu to tilbud på en støjmur. Firmaet bag det billigste tilbud bliver bedt om en
tegning, der kan bruges til ansøgning til kommunen og Fakta. Der er således endnu et
stykke vej, inden vi har et resultat, vi kan forelægge en ekstraordinær generalforsamling.

3. Bump

Vi har fået to tilbud på gummibump, der er stort set ens.

Vi vælger det firma, der har erfaring med anlæggelse af gummibump.

Da fjernelse af de eksisterende bump vil hærge stierne en del, og da stierne i forvejen
trænger til genopretning, vil vi få en pris på fjernelse af bump og genopretning af stierne,
så det kan blive gjort inden de nye bump anlægges.

4. Brandklassificering

Kresten er klar med en henvendelse til Folketinget mhp at få taget loven op til revision.

Henvendelsen kommer til at ske i samarbejde med 5 andre haveforeninger. Af
henvendelsen skal det fremgå, hvor mange haver foreningerne i alt repræsenterer. Vi
mangler svar fra en enkelt have på det spørgsmål.

5. Medlemshenvendelse vedr. byggesager

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem, der har ventet meget længe på
byggetilladelse.

Ventetiden skyldes en ualmindelig lang sagsbehandlingstid i Teknik- og
Miljøforvaltningen.Det er vores indtryk, at det har bragt flere medlemmer i klemme. Det er



belastende, især for nye medlemmer, der køber mhp ombygning. Desværre er der ikke
noget, bestyrelsen kan gøre ved det.

6. Samarbejdet med Fakta

Vi har fået svar på vores henvendelse til Faktas driftsafdeling.

De har nu lovet:

● at male striberne op, så det er tydeligt, at der både er ind- og udkørsel til
Englandsvej

● at få ændret parkeringsrestriktionerne, så det bliver muligt at holde der gratis fra 22
– 07

● at bede Hedeselskabet, der står for vedligeholdelse af p-området, om at undlade
at beskære vores bevoksning, at luge på området, og at sørge for at holde det fri for
affald.

Næste møde: d.18/11 kl. 19.30 hos Søren i have 6.


