
Deltog: Britt, Birgitte, Ole, Peter, Charlotte  
Gæst: Mette, Christoffer  
 
Referat: Peter 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 11/06-2012 
 
Velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer Birgitte og Britt.  
 
Mette gav Info. vedr. hendes arbejdes opgaver som blev overgivet til den siddende 
bestyrelse.  
Bl.a en huskeliste. Stor tak til Mette for hendes arbejde i bestyrelsen.   
Mette minded om at: 
 
Anskaffe nye glas ved lejlighed -  
Festudvalgets øl og vand står i telefonboksen - 
Husk altid at få opdateret vedtægterne - efter endte beslutninger.  
 
Vintervand 
Christoffer var forbi bestyrelsen og gav sit udlæg på vores vintervand problematik 
Fortalte om forslag på vandmålerne. Fidusen er at også få tømt vandmålerne og få luftet 
den ud.  
Britt efterlyste en alarm på vandsystemet. Forstået sådan at vi bliver alarmeret ved 
unaturligt vandforbrug.  
Birgitte undersøger en alarmløsning.  
 
Vi vil gerne have at Kurt og Anders undersøger at systemerne er helt tappet af.  
Forslag på at Anders og Christoffer får lavet en løsning på nogle af de systemer hvor 
hanerne er irret væk.  
Vi skal have efterset lågene på det hul hvor vandmålerne ligger.    
 
Generalforsamlingen 
Referat af generalforsamlingen 2012 blev delt ud og vil blive gennemlæst af bestyrelsen. 
Uenigheder i referatet bedes sendes til formanden,  
 
Lån 
Ole - fortalte om lån - gennemgang og forklaring på hvad vi sparer.  
"Det blev vedtaget på generalforsamlingen den 23.05.2012 at vi ekstraordinært ville 
nedbringe vores gæld til NORDEA med 150.000 kr. Dette betyder at ydelsen til NORDEA 
falder fra 98.603 kr. til 87.508 kr. Dette er en reduktion af vores udbetalinger med 11.095 
kr. årligt de næste 24 år, og efter at have betalt banken nøjagtigt 152603,50 kr (incl. renter 
og gebyrer) samt øvrige forventede udgifter i løbet af juni, har vi en formue på ca. 52.000 
kr. den 30.06.2012".  
 
Kontingentet bliver d. 1 juli rettet til.   
 
 
 
Hjemmesiden  



blev nævnt - diskussion omkring åben og lukket forum. Kommer på næste  
møde.  
 
Festudvalget 
Festudvalgt er blevet tildelt 2000,- - bestyrelsen vil diskuterer betaling vedr. fester på 
næste møde.  
 
Noras plads. 
Der har været møde. Britt fremlagde gruppens forslag.  
Det ser spændende ud og der arbejdes videre på udkastet og gruppen kommer med 
priser.  
Vi skal have en arbejdes dag hvor vi kan tage de første spadestik.  
 
Vi diskuterer stadig væk udfordringen omkring fremlån i haveforeningen. Vi vil forsat 
debattere og hente erfaringer ind fra andre foreninger.  
 

Fælles arbejdes dag bliver lørdag d. 25/8. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 7 august kl. 19.00 i fælleshuset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


