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Tilstede: Thomas N, Preben, Jan og Bo 

● Finder sted hos: Jan 

● Referent: Bo 

● Ordstyrer: Jan 

 

Godkendelse af sidste referat: 

● Godkendt 

 

● Havegang den. 7/9-2020. 

 

● Bestyrelsen har godkendt 7 byggetilladelser,  to tilladelser til havelåger og 

midlertidig flytning af hæk i Kolonihaveforeningen Vesterkær.  

 

● Der er indgået ny Lejekontrakt med Aalborg kommune, som gør at bestyrelsen 

igen kan godkende nybyggeri / tilbygning /ombygning . Vi sender en mail ud, 

og lægger den på kolonihaveforeningens hjemmeside, med den nye 

lejekontrakt ud, når den er blevet tinglyst og underskrevet af bestyrelsen og 

Aalborg Kommune. Med hensyn til løbetid for lejekontrakten med 

Kolonihaveforeningen Vesterkær, er løbetiden som den forhenværende 

kontrakt, til År 2077. 

 

● Bestyrelsen vil igen forsøge at få lavet en Generalforsamling, som bliver den 

29/10 - 2020  kl.19:00. i Vejgaardhallen. De kan håndtere Covid 19 

bestemmelserne  pr. dags dato. Indkaldelsen vil blive udsendt hurtigst muligt.  

Der vil også i den forbindelse være tilmelding til generalforsamlingen, på 

grund af opstilling af borde og stole, samt et lille traktement. Det beder vi 

foreningens medlemmer have forståelse for. 

 

● Der er underskrevet en databehandlingsaftale mellem Nordjysk Kreds og 

Vesterkær kolonihaveforening, for at Nordjysk Kreds må håndtere 

medlemsdata fra Vesterkær` kolonihaveforening. 

 

●  Nordjysk Kreds afholder Præmiefest lørdag den. 3/10 kl. 18:00 i 

Vejgaardhallen. Tilmelding til præmiefesten foregår til bestyrelsens formand, 
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senest den. 23/9 og tilmeldingen er bindende. Der er 9  haver som har fået 

præmier, det er haverne : 23, 24, 33, 36, 43, 47, 66, 98, 117. 

 

● Der har været en opsigelse af en Lejeaftale med et havelod i 

Kolonihaveforeningen Vesterkær. 

 

● Gadenummer tavler i Kolonihaveforeningen arbejdes der stadig på, for at 

finde en løsning.  

 

● Molokker i foreningen arbejder vi stadig på i bestyrelsen. Vi har kontakt med 

en fra person fra Aalborg Renovation, som vil hjælpe foreningen med at finde 

en løsning på vores affalds udfordringer. 

 

● Henstilling af effekter ved tavlen skal fjernes, hvis de ikke bliver afhentet 

inden nogle få dage. Vi vil også foreslå at man sætter det på facebook, hvis det 

er størrer ting /effekter, eller sætte dem uden for egen havelåge, med påskrift 

må afhentes. 

 

Ny haveejer: 

● Vi ønsker have nr.123 velkommen i vores kolonihaveforening. 

 

Næste møde: 

● 5/10-2020. 

 

 

 

 


