
Dagsorden til møde i Haveselskabet Vesterkær, Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: 12. november 2022 kl. 16:30 – 19:30 

Deltagere: Anette, Rikke, Hans Henrik, Anja  

Afbud: Tas  

Dirigent: Hans Henrik 

Referent: Rikke 

Dagsorden  Beskrivelse Indstilling/ 
forventet 
resultat af 
punktet 

Referat godkendt. 

Indkaldelse  Afbud fra formand   

1. Dagsorden F Gennemgang og godkendelse 
af dagsorden 

Godkendt - Skilte  
Anja sætter i gang henover vinteren. Vi satser på at skiltene er opsat til sæsonstart 2023.  
Michael og Hans Henrik  

- Huller i vejene  
Til foråret snakker vi med Bartoline Jørgensens minde, hvordan de får ordnet veje hvert 
år – og om vi skal få et tilbud på dette.  

- Container 
Alle container bliver låst og kørt på bunkeren.  

- Datoer salg og vurdering 
Møde med vurderingsudvalg lige efter generalforsamlingen, hvor efter der fastsættes 
vurderings datoer.  
Oplæg til datoer for salg 2. mandag i hver måned, minus juli (sommerferie).  

- Årsskrivelse  
Skal laves om så det er mere overskueligt.  

- Årshjul 
HH vil lave årshjul henover vinteren. Intern arbejdsdokument til bestyrelsen.  

- Ideer til budget 
Under udarbejdelse.  

- Tvangssalg  
Sendes ud til ventelisten med åbent hus, foregår ellers som almindeligt salg.  



2. Gensidig 
orientering 

 Korte orienteringer fra 
bestyrelsen 

Orientering - Salg aktier igangsættes  
Sættes i gang nu.  

- Postkasse 
Anja tømmer postkassen fremover. 

- Sekretær og byggeri mail 
Hans Henrik og Anette overtager henover vinteren.  

- Pasning af bunker 
Anette tager fat i mulig mand.  

- Flagdame 
Besluttes til generalforsamling 

- Vandåbning - planlægning 
Bliver aftalt i januar sammen med generalforsamlingen.  

- Fredagshygge på bunker 2023 – skal vi planlægge første gang? 
Forslag om fredagshygge, evt. en gang om måneden. 

- Sommerfest/jubilæumsfest 70 år.  
Bestyrelsen kommer med forslag til dato.  

- Generalforsamling 
Bestyrelsesberetning bliver sendt ud sammen med info om generalforsamling.  

- Referater 
Referater ligges på hjemmeside og hænges op i tavlerne. 
Fremadrettet sendes det også ud på mail og lægges op på facebook.  

- Nøgler 
Det blev vedtaget på generalforsamling, at man ikke fik penge tilbage for den gamle 
nøgle, dette blev desværre ikke skrevet i referatet da brandalarmen gik på dette 
tidspunkt.  

- Bunker 
Forslag om pergola 

3. Praktiske, 
Efteråret 

F  Drøftelse  

4. Haver   
 
 

Drøftelse  
 
 
 

5. evt.     
 



 

 

6. Punkter til 
næste 
møde 

 Kommunikation 
 
Spindemøl? 
 
Budget 2023 
 

Drøftelse  

7. Nye 
haveejere  

   Vi byder velkommen til de nye haveejere af nr. 9 


