
Dagsorden til møde i Haveselskabet Vesterkær, Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: 13. oktober 2022 kl. 16:30 – 19:30 

Deltagere: Anette, Rikke, Hans Henrik  

Afbud: Anja, Tas fraværende. 

Dirigent: Hans Henrik 

Referent: Rikke 

Dagsorden  Beskrivelse Indstilling/ 
forventet 
resultat af 
punktet 

Referat 

1. Dagsorden F Gennemgang og godkendelse 
af dagsorden 

Godkendt Dagsorden ændret, adskillige punkter er tilføjet. Se punkt 5 
Afbud fra Anja, Tas fraværende.  
Godkendelse af sidste referat ikke godkendt da vi kun er 3.  

2. Gensidig 
orientering 

 Korte orienteringer fra 
bestyrelsen 

Orientering Da Tas er fraværende er der ingen orientering fra formanden.  
Tvangssalg – intern orientering 

3. Praktiske, 
Efteråret 

F Bunker – må enkelte haver 
klippe? 
 
Hvem fjerner containere 
 
 
Info om at der lukkes for vand 
osv. 
 
 
 
 
løsøreliste 
 

Drøftelse Grene fra bunker der når ind over ejers have, må klippes af, af haveejeren.  
Ved større grene eller tvivl, skriv til bestyrelsen. (Aalborg kommunes ansvar) 
 
Halvdelen af containerne bliver fjerne i løbet af de næste 14 dage, og resten bliver fjernet 
omkring vandluk d. 30 oktober. Efter vandluk må container ikke benyttes.  
 
Vand lukkes 30. oktober kl. 15 lukkes der for vand.  
Der bliver sodavand og øl kom gerne.  
Vandaflæsning, indsend senest 15. november. (kommer på hjemmesiden.)  
Husk at hvis ikke man melder vandaflæsning ind, så er der bod på 500kr. 
Der kommer en guide til hvordan man aflæser 
 
Der skal til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en fuldstændig liste omkring information vedr. 
salg til både køber og sælger. Vedr. krav om til- og fravalg af løsøre mm.  
 
 

4. Haver  Rotter: AAK melder om 
rotteproblemer, dermed ryd 
nedfaldene frugter. 
 
 

Drøftelse Vi anbefaler man får gravet de nedfaldene frugter ned inden vinter. 
 
 
 



Grus/veje 
 
 
Havesalg: 
Løsøreliste. 
Hvem kontakter kredsen 
vedrørende havesalgs 
fremlægning. 

Jf. interne regler skal huller i veje lukkes, også om vinteren. Vi beder folk om at sørge for dette 
bliver overholdt.  
 
Se punkt 3. 
  

5. evt.  Evt. 
Udskiftning af lås. 
 
 
 
 
Håndtag udskiftes i brønd 
 
 
Info i tavlen 
 
Info om havesalg 
 
Info omkring general 
forsamling 
 
 
 
 
Opfølgning på container dag 
 
 
 
 
To do liste 
 
 
Bunker 
 
 

  
Låsen til rugbybanen er blevet skiftet. Er samme nøgle som til låsene til Annehave og op til 
tavlen.  
Hvis man mangler sådan en nøgle kan man kontakte Rikke på sekretaer@vesterkaeret.dk eller 
på 30230467.  
 
Håndtag bliver skiftet i fælles brønd, inden vandluk. For at kunne dette skal vandet lukkes et 
par timer, dette melder vi ud et par dage i forvejen. 
 
Info på bestyrelsen kommer i tavlen.  
 
Info omkring havesalg og velkomst til nye haveejere som generel i fremtidige referater.  
 
Generalforsamling afholdes d. 08.03.2023 i Haraldslund kl. 18. Indkaldelse følger 
januar/februar. 
Ide til generalforsamling: 
Vurderingsudvalget inviterer kredens til et kort foredrag om vurdering af haver.  
 
 
Endnu engang må vi desværre konstatere at der bliver smidt andet i containeren end 
komposterbart affald og derfor er vi kommet til at betale ekstra for containeren.  
Og det til trods for at der var vagter på.  
Vi forsøger igen til næste år at komme med mere information og udvidet ”åbningstid”. 
 
To do liste for sæson 2023: 

- Nye rammer til infotavlerne.  
 
Bunker vil blive lukket d. 01.11.2022. Foreningens trailer vil stå foran bom og være mulig at 
leje i vinterperioden.  
Hvis man har trailer som man skal bruge i perioden bør den tages ud inden d. 01.11. 2022. 

mailto:sekretaer@vesterkaeret.dk


 

 

 

6. Punkter til 
næste 
møde 

 Kommunikation 
 
Spindemøl? 
 
Budget 2023 
 

Drøftelse Bedre kommunikation interne i bestyrelsen og fra bestyrelsen.   

7. Nye 
haveejere  

   Vi byder velkommen til de nye haveejere af nr. 40 og 57.  


