
Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 3/8-2021 

Side: 1 hsvesterkaer.dk 
mail@vesterkaeret.dk 

Tilstede:	  	  Taseraq,	  Lis,	  Anette	  og	  Marianne
Sted: ved Marianne 
Referent: Marianne 	  

Godkendelse	  af	  sidste	  referat:	  
Kommentar:	  mail	  på	  kasserer	  er	  stavet	  forkert.	  	  Referatet	  godkendes.	  

Indsigelse:	  	  
Der	  er	  modtaget	  indsigelse	  til	  referatet	  ang.	  haveaffaldscontainerne	  på	  
generalforsamlingen,	  bestyrelsen	  har	  taget	  kontakt	  til	  Mikkel	  fra	  have	  123,	  som	  var	  
dirigent	  og	  han	  husker	  det	  som	  gengivet	  i	  referatet.	  Og	  til	  spørgsmålet	  om	  der	  var	  en	  
afstemning	  skriver	  han:	  ”Afstemningen	  forgik	  ved,	  at	  jeg	  spurgte	  ind	  til	  om	  nogen	  var	  
imod	  affaldssortering.	  Der	  var	  der	  ingen,	  der	  gjorde	  –	  der	  var	  derimod	  klapsalver	  til	  min	  
konklusion	  om	  at	  generalforsamlingen	  stemte	  ja	  til	  forslaget	  om	  affaldssortering.”	  

Opgaver:	  
Byggesager:	  Taseraq	  
Bank:	  Anette	  og	  Marianne	  	  
Salg	  af	  nøgler	  og	  bestilling	  af	  nøgler:	  Marianne	  og	  Anette	  
Velkomst:	  Lis	  
Salg:	  Marianne	  sætter	  alle	  ind	  i	  salg,	  men	  på	  sigt	  står	  kassereren	  hovedsageligt	  for	  det.	  
Udlån	  af	  ting	  fra	  bunkeren	  skal	  gå	  igennem	  Finn	  fremadrettet.	  Der	  er	  nu	  indkøbt	  ny	  
kabelspade,	  kabelskovl	  og	  pælebor	  da	  disse	  har	  manglet.	  Fremover	  låner	  man	  max	  
tingene	  7 dage	  af	  gangen.	  
Administrator	  ved	  haveforbundet:	  Marianne	  

Hvad	  får	  man	  for	  de	  forskellige	  opgaver:	  
Bestyrelsespost:	  Man	  får	  betalt	  haveleje	  samt	  forsikring	  men	  vedtaget	  at	  vandforbrug	  er	  
særskilt	  og	  det	  betaler	  bestyrelsesmedlemmerne	  selv	  fremadrettet.	  
Penge	  for	  telefon	  til	  kasserer	  og	  Formand	  udbetales	  ikke	  længere.	  	  
Det	  besluttes	  at	  der	  betales	  for	  internet	  og	  administration	  til	  kasserer,	  formand	  og	  
sekretær	  den	  skattefri	  sats	  på	  2400,- og 1450,-.	  	  
Ved	  vurdering	  skal	  de	  750,-	  fremadrettet	  indbetales	  på	  foreningenskonto	  og	  derfra	  
udbetales	  de	  til	  vurderingsfolk	  (500,-)	  samt	  til	  havesælgerne	  (250,-).	  
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Fremadrettet	  udbetales	  de	  250,-	  ikke,	  hvis	  en	  have	  ikke	  sælges	  inden	  vurderingens	  
udløb.	  
Ved	  bestyrelsesmøder	  gives	  500,-‐	  til	  den	  der	  afholder	  til	  mad	  og	  drikkevarer.	  	  
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Havegang:	  
5 haver	  modtog	  bod	  sidste	  gang	  samt	  en	  kontaktet	  for	  at	  få	  klippet	  hækken,	  dette	  er	  
gjort.	  
Der	  er	  noteret	  MANGE	  ved	  havegang	  denne	  gang.	  Der	  udsendes	  en	  mail,	  hvor	  vi	  
fortæller,	  hvad	  der	  forventes	  ved	  havegang.	  
Der	  er	  stillet	  forslag	  om	  ikke	  at	  hænge	  havegangslisterne	  op	  på	  tavlen,	  men	  da	  dette	  er	  
vedtaget	  på	  en	  ganeralforsamling	  jf.	  interne	  regler,	  skal	  det	  medtages	  på	  
næstkommende	  generalforsamling	  for	  at	  ændre.	  

Hvis	  man	  har	  brug	  for	  udsættelse	  pga.	  sygdom	  eller	  ferie	  skal	  bestyrelsen	  kontaktes	  på	  
mail@vesterkaeret.dk	  

Parkering:	  
Parkering:	  der	  er	  alt	  for	  mange	  der	  holder	  i	  havegangene,	  vi	  sender	  mail	  ud	  med	  general	  
information	  om	  at	  dette	  ikke	  er	  tilladt.	  	  

Info:	  
• Taseraq	  har	  opdateret	  hjemmesiden	  med	  møde	  referat.	  Sendt	  referat	  fra 

generalforsamling	  ud.
• Sæk	  med	  hækafklip	  fundet	  ved	  hæk,	  fjernet	  af	  bestyrelsen.
• Salg	  af	  følgende	  haver	  siden	  overdragelsen	  samt	  dem	  fra	  gangen	  før: 

84, 94, 22, 23, 100, 24,	  204,	  66 og	  52.	  Velkommen	  til	  de	  nye	  lejere.
• Marianne	  har	  lavet	  indmeldelse	  af	  nye	  lejere	  ved	  haveforbundet,	  også	  dem	  der 

manglede	  fra	  sidste	  salgsdato.
• Mange	  har	  købt	  nøgler,	  nøgleskemaet	  er	  opdateret.
• Marianne	  tager	  alle	  i bestyrelsen med	  på	  salg,	  så	  alle	  i	  bestyrelsen	  fremadrettet	  

kan	  klare	  den opgave.
• Efter	  henvendelse	  fra	  medlem	  der	  ønskede	  oplysning	  om	  en	  anden	  haves 

vurdering:	  svar	  fra	  kolonihaveforbundet,	  vurderinger	  er	  ikke	  offentlige	  og 
vurderingerne	  må	  derfor	  ikke	  deles	  med	  andre	  i	  foreningen.

• Vandregnskab	  er	  overdraget	  til	  Anette.
• Taseraq	  tager	  på	  inspirationstur	  ved	  Bartholine.
• Finn	  har	  bejdset	  indgangsskiltene.
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Orientering	  om	  nye	  og	  løbende	  sager	  
Der	  er	  stillet	  forslag	  om	  strøm	  på	  bunkeren	  men	  da	  beløbet	  er	  højere end alm. 
vedlighold,	  skal	  det	  først	  vedtages	  på	  generalforsamlingen.	  
Bunkermanden	  ønsker	  sand/grus	  på	  bunkeren,	  han	  undersøger	  prisen	  og	  vi	  tager	  
stilling	  til	  dette	  næste	  gang.	  	  
Bommen	  er	  i	  stykker,	  Finn	  arbejder	  på	  sagen.	  
Der	  er	  oprettet	  en	  dropbox,	  som	  skal	  indeholde	  alt	  materialet	  som	  bestyrelsen	  bruger,	  
som	  kan	  gå	  i	  arv	  til	  en	  evt.	  kommende	  bestyrelse.	  Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  at	  få	  alt	  flyttet	  
herover.	  
Flere	  har	  kontaktet	  bestyrelsen	  med	  ønske	  om	  at	  få	  samlever/barn/slægtning	  osv.	  på	  
kontrakten,	  ved	  næste	  møde	  aftales	  hvordan	  dette	  i	  praksis	  skal	  foregå.	  
Taseraq	  arbejder	  på	  en ny	  hjemmeside.	  
Der	  løber	  vand	  ind	  fra	  Vivaboligs	  område,	  Anette	  tager	  kontakt	  til	  dem.	  	  
Ventelister:	  Vi	  arbejder	  på	  at	  få	  dem	  oprettet,	  det	  vil	  blive	  præsenteret	  senest	  på	  
generalforsamlingen	  i	  marts	  2022.	  
Der	  undersøges	  mulighed	  for	  mobilepay	  til	  foreningen.	  
Molokken	  er	  ikke	  blevet	  tømt,	  den	  er	  fyldt,	  vi	  forsøger	  at	  købe	  en	  ekstra	  tømning,	  men	  
den	  låses	  af	  nu.	  Dette	  skrives	  også	  ud	  på	  mail	  til	  medlemmerne.	  
Nøgler:	  låsesystem	  udgået	  til	  bunkeren	  og	  til	  rugbyklubben,	  Marianne	  arbejder	  på	  hvad	  
vi	  gør	  hvis	  de	  går	  i	  stykker.	  Dette	  tages	  med	  på	  generalforsamlingen.	  
Kasserer:	  ifølge	  tidl.	  Kasserer	  mangler	  5 haver	  at	  betale	  de	  sidste	  penge	  til	  haveleje	  
(300,-‐).	  Dette	  går	  Anette	  videre	  med.	  
Regnskab:	  bilag	  for	  2021	  er	  sendt	  til	  ekstern	  kontrollant.	  Den	  sidste	  overdragelse	  
mellem	  tidligere	  kasserer	  og	  Anette	  forventes	  overdraget	  inden	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
I	  tråd	  med	  ønsket	  om	  øget	  biodiversitet	  i	  haveforeningen	  stilles	  forslag	  om	  ”vild	  have”	  
på	  toppen	  af	  bunkeren,	  dette	  vedtages.	  

Byggesager:	  
2 byggesager,	  godkendt.

Næste	  møde:	  mandag	  d.	  6.	  September	  ved	  Lis.	  




