
Bestyrelsesmøde torsdag d. 22 august. 2013.             
 
Tilstede:
Britt, Birgitte, Tatjana, Peter.
 
Referent: Peter
 
Dagsorden:
 
VVS tilbud på målerbrønde
Taxbøll har været rundt I et par haver for at give tilbud på målerbrønde.
Tilbuddet er endnu ikke modtaget.  
 
Diverse nabostridigheder:
 
Lone/ Anni - træproblematik.
Vi undersøger om troldepilen kan skade vandrør. Lyder til at Lone har
accepteret at den skal beskæres.
 
Hanne/  Christoffer - skurproblematik.  
Christoffer (ejeren) må komme med tegninger, hvis han foretager ændringer.
Jvf. Vedtægter.
 
Henvendelse fra H/F Fortbo vedr. hegn i skellet mellem vores foreninger.
Bestyrelsen, Peter og John Ole vil deltage I et mode med H/F Fortbos
bestyrelse. Hvis hegnet skal laves bliver det på en fællespligtarbejdsdag.  
Hegnsregler – Peter checker op.
Find ud af mht. Torben, Sonja, Jess, Flemming hvor galt det står til med hegnet.
 
 
Overlevering af vejlaug.
Jan kom forbi og gav et kort rids af historikken omkring vejlauget. Følgende
fortalte Jan om.
 

Vi har forpligtelse til vejen
Det bedste ville være et vejlaug – tal med Leif I Elmely.  
Vi er alle haverne, banen, H/F Fortbo, H/F Elmely,
Afleveringsforretning fra Københavns Kommune

 
Jan forslår at vi læser papirerne
Mail adresse:
Formand Ernst H Larsen
Mail Ernsthlarsen@gmail.com
 
Fælles arbejdsdag sidst på sæsonen er vi kommet for sent igang med at
planlægge. Vi udskyder til foråret 2014.
 
Husk næste år : Datoer på alt – arbejdsdage, fester, generalforsamling,
bestyrelsesmøder etc. Morgenmad.  

•
•
•
•



bestyrelsesmøder etc. Morgenmad.  
 
Fest - Peter tal med jens vedr. En traditionel havefest. Nu er Tour de Have
afprøvet. Bestyrelsen opfordre festudvalget til at prøve en anden form for at
tiltrække så mange medlemmer som muligt.
 
Vandskade i fælleshuset
Check forsikring – om den dækker. Peter undersøger det.
 
Økonomi –
Den har det udmærket men….
Ole har været udsat for røveri I privaten og tyven rendte med foreningens likvide
beholdning. John Oles forsikring dækker kun meget begrænset – bestyrelsen
har besluttet at foreningen dækker tabet. Det drejer sig om ca kr. 2800,-
 
Evt.
Birgitte køber nye glas og supplerer I vores køkken. De er nu købt og kan
bruges.
 
Kroge til cykelhjelme bliver indkøbt til cykelskuret.
 
 
 
Møder: onsdag d. 20. November hos Birgitte 18.30 – der vil være ost, brød
(let forplejning)
Boldhusgade 2, 1 sal, 1062 København K  
 
 
 
 


