
Dagsorden til møde i Haveselskabet Vesterkær, Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: 5. september 2022 kl. 18:00 – 20:00 

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

Afbud:  

Dirigent: Hans Henrik 

Referent: Rikke/Tas 

Dagsorden  Beskrivelse Indstilling/ 
forventet 
resultat af 
punktet 

Referat 

1. Dagsorden F Gennemgang og godkendelse 
af dagsorden 

Godkendt Rettelse til referat i August, den øvrige bestyrelse valgte at gennemføre bestyrelsesmødet 
uden Anette pga. hendes ophold i udland. Anette blev ikke spurgt til at deltage i mødet 
online. 

2. Gensidig 
orientering 

 Korte orienteringer fra 
bestyrelsen 

Orientering Info/status: 
Spærreflader 
Annebergvej får nye spærreflader, for at få fri udsyn. Det betyder at der vil være færre 
parkeringspladser på vejen. Vi opfordrer til at parkere ude ved Johannesmindevej, på græs 
rabatten. 
SKAT 
Foreningen har aktier på ca. 30.000. pga. nye skatteregler fra 1. januar 2023, vil foreningen 
blive beskattet af udbyttet, og det kræver mere arbejde for kassereren. Dermed vil 
bestyrelsen få solgt de aktier, inden 31. december 2022. 
Forsikring 
Når man opsiger sin forsikring ved salg af haven, skal man ikke opsige foreningens forsikring. 
Eller ved skift af forsikring. 
Dem der varetager af salg, informerer om dette ved salg. 
Trailer/lån af udstyr 
Trailerordningen er en succes, husk at gøre rent efter jer. 
Traileren er ofte ledig, husk at booke i god tid. 
Rengøring af udstyr 
Påkørt skilt/boks 
Være venlig at passe på skiltene og boksene. 
Nøgler/porte 
Bliver udskiftet til en alm. Nøgle der er magen til opslagstavlen 
Kontakt:  sekretaer@vesterkaeret.dk 
Havepræmieringer 
Der kommer mere info på tavlen. 



Intern dialog i bestyrelsen om ubetalte regninger og misligholdte haver. 

3. Praktiske, 
Efteråret 

F Vandlukning, hvornår 
 
Stiklinger, hvor og hvornår 
 
Ekstra havesalgsdato, I 
efteråret 
 
Møder i vinteren 
 

Drøftelse 30. oktober kl. 15 lukkes der for vand. 
Der bliver sodavand og øl kom gerne. 
 
Vandaflæsning, indsend senest 15. november. (kommer på hjemmsiden.) 
Husk at hvis ikke man melder så er der bod på 500kr. 
Der kommer en guide til hvordan man aflæser. 
 
Vi åbner for vandet igen d. 25. marts kl. 12. 
Med forbehold for hård vinter. 
 
Stiklinger udleveres på bunkeren: 
1. oktober.  kl.: 10-13. 
Hans Henrik udleverer stiklingerne 
Husk at melde ind til Anja, sms-besked 25 62 75 71. hvis i mangler stiklinger. 
 
Ekstra havesalgsdage kommer op på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsesmøder datoer kommer på hjemmesiden. 
 
Vintersæson: 

1. 1. november 
2. 10. januar 
3. 7. februar 
4. 6. marts 
5. 13. marts ny konstituering efter generalforsamling 

 
Generalforsamling 2023, marts onsdag d. 8. marts Haraldslund (foreløbig dato) mere info 
følger. 

4. Haver  Havesalg: 
Digitale underskrivelser er alt 
for dyre ved salg 
Hvem skal finansiere dette? 
 

Drøftelse Udgifterne er stadig til at overkomme, udgifterne bliver dækket ind af renter/gebyr.  
 



 

 

5. Hæk  Hæk status v. Hans Henrik Drøftelse Der bliver direkte mails til ca. 25 haver der har markant for høje hække. 
Med henstillinger om at hækken skal klippes til d. 3. april 2023. 
Dejligt at se, der er mange der har klippet ned. 
Er der uenighed om hæk højde mellem 2 haver er det 175cm fra haven med højeste terræn, 
der gælder. 
 
Bestyrelsen foreslår at der skal være 30cm fra stammen på hækken. Dvs. 60cm i alt i bredden. 
Dette bliver foreslået til næste generalforsamling, 
Dette er på baggrund af at der ikke er plads til redningsfartøjer i nogle af vejene. 
 
Det anbefales at klippe sin hæk markant ned i perioden:  
november til februar. 
 

6. evt.  Evt. 
 

 Skilte ved indgangen 
Af hensyn til vognmænd og andre leverancer: 
Hovedindgangen får et skilt med ”A” 
Den anden indgang får et skilt med ”B” 
Bunkeren 
Tas går i gang med vedligehold. 
Deadlines/Årshjul 
Årshjul, Hans Henrik laver et udkast. 
 
Vi har et påbegyndt et dokument med forslag til næste generalforsamling. 
Dokumentet bliver offentlig i februar. Ved indkaldelsen 
Vi modtager gerne forslag 

7. Punkter til 
næste 
møde 

  Drøftelse 3/10-2022 
Have 199, Rikke 
 

     


