
Dagsorden til møde i Haveselskabet Vesterkær, Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: 4. juli 2022 kl. 18:00 – 20:00, Have 98, Hans Henrik.  

Deltagere: Anja, Anette, Hans-Henrik, Rikke, & Tas 

Afbud:  

Dirigent: Hans-Henrik 

Referant: Tas 

Dagsorden  Beskrivelse Indstilling/ 
forventet 
resultalt af 
punktet 

Referat 

1. Dagsorden F Gennemgang og 
godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt  

2. Gensidig 
orientering 

 Korte orienteringer fra 
bestyrelsen 

Orientering Haveforeninger 
- Fjordglimt har aflyst ”tour de kolo” grundet for få tilmeldte. 
- Plakat, bæredygtige kolo kampagne fra haveforbundet. 
- Byggeri 

 
Bunkersdag blev ikke til noget. Men vi har lært af processen. 
Bistader, er ikke lovlige i foreningen. 
Hans-Henrik og Anja, læres op i Havesalg 
 
Renovationen, har meldt at molokken har mider. Efter kun 3 måneder siden sidst at den var 
renset. - Bestyrelsen har opfordret til at lukke affaldsposerne. 
 
Spar Nord, er stadig langsom til at agerer på bestyrelserns henvendelser. 
SKAT – i dialog med med SKAT, yderligere information tilgår senere. 

3. Havegang/haver F Havegang, hvordan er 
det med hækken? 
 
Særaftaler med 
bestyrelsen? 

Drøftelse Haverne skal være 175cm høj 
30cm fra stammen og ud på begge sider. 
Skal være bragt i orden til sæsonstart 2023 
 
Kommunen: 
Kontakt med kommunen angående vedligehold af stier omkring haveforeningen. - Anette 
Bestyrelsen opfordrer til at man skriver/finder skriftligt bekræftelse på at man skulle have aftaler 
om undtagelser fra de gængse regler (F.eks. fritages for under hæk ud mod rugbybanen ell. Lign). 
(info@vesterkæret.dk) 
 



 

 

Reminder:  
Ting afsat ved tavlen må stå der i maks 1 uge. 
 

4. Efterår  -Tjørn, hvornår. 
-Vand ventil i stykker til 
når vi skal lukke 
 
Vi skal have sat det nye 
nøgle systemer i gang. 
Låsen mod rugbybanen 
er i stykker. 
 

Drøftelse Tjørn stiklinger, maks 10 stk. til oktober. 
Giv besked til bestyrelsen om I er interesseret i det. 
info@vesterkæret.dk 
 
VVS’er til november vedrørende reparation af vandbrønden -Rikke 
 
Hvorfor er det at portene låses? 
-forslag til generalforsamlingen? 
-skal de låses af om vinteren ligesom bunkersbommen? 
 
Låsecylinderen mod rugbybanen er i stykker. Cylinderen kan ikke udskiftes med samme system. 
Mulig løsning til efteråret. 
 
Sommerfest 3. september. vi skal have flere til at hjælpe til festen. 

5. ”Håndhævelse 
af regler” hvilke 
og hvornår? 

 Ubetalte regninger 
Uholdte hæk/vej 
Misligeholdte haver. 
 

Drøftelse Ubetalte regninger, bod, køres i en professionel rykkerprocedure, samme som inkassofirmaer. 
Uholdte hæk og misligholdte haver. Har vi overskud til i bestyrelsen til at håndhæve i år, ift. 
Sidste år. 
Ellers igangsættes opsigelsesproces procedure. Jf. §7 i vedtægterne. 
 

6. evt.  Skilte 
 
”her smiler vi i 
foreningen” 
 
 

Drøftelse Tilbud om kamstål, til skilte. 
Brædderne skal skæres til. 
 
Bestyrelsen arbejder på øget transparens, fra bestyrelsens side. 
 
være i haverne ved næste havegang er for øget social transparens og ikke for at kontrollere, vi vil 
bare hilse på. Der er normalt havegang kl. 17 1. mandag i måneden 

7. Punkter til 
næste møde 

  
 

 Havegang August. 
Vi fokuserer på vejen, i selve vejen. Ukrudt/huller. 
 
Næste møde hos Anja, have 180. kl. 18 
Havegang kl. 17. 

mailto:info@vesterkæret.dk

