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Referat   
   
 

Dato 17.01.2016 Deltagere Anita Graversen 

Flemming Jensen 

Frank Wegner 

Jeppe Rørsgaard 

Thea Weis 

Tid Kl. 10:00 – 14:00 

Sted Hos Flemming, have 103 

  Fraværende  

 

 

   

 

 

 Bestyrelsesmøde Solvangen 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af hjemmeside. 
 
2. Økonomi 
Anita gennemgik regnskabet i forhold til GF, bl. a. poster, hvor der er forholdsvis stor forskel på sidste år og 

i år. Hun har gjort en flot arbejde, hvor det var tydeligt at se, hvad pengene er brugt til, så det var nemmere 

at godkende budgetforslaget. 

3. Nye vedtægter 
Vi laver ikke forslag om vedtægtsændringer i år, men vil bruge 2016 på at sætte os ordentlig ind i de nye 
regler fra forbundet sammenholdt med vore egne, så vi kan lave et godt og gennemarbejdet 
vedtægtsændringsforslag til GF i 2017. Flemming og Thea vil prøve at få forbundets regler uddybet på 
mødet på torsdag. 
 
4. Forslag til GF 
Vi har ikke købt eller udarbejdet økonomi på køb af en have til containerplads, da der ikke har været haver 
til salg, der har været brugbare til formålet. 
Vi laver et nyt forslag om at renovere køkkenaffaldspladspladserne og sætte lås på. 
Bestyrelsen udarbejder et ændringsforslag til ordensreglementet, der tager højde for den udvidede 
havesæson. 
Bestyrelsen stiller forslag om at lægge sten ved indkørslen til havestierne, så man ikke kan parkere så tæt 
på indkørslen, så bl. a. kloakservice kan dreje ned på havestierne.  
Bestyrelsen stiller forslag om, at skråningen gøres vedligeholdelsesfri. Arbejdet udføres helst af nogle af 
havelejerne på en arbejdsweekend. Hvis der ikke kan samles nok til en arbejdsweekend, lejer vi et firma til 
det. 
Bestyrelsen stiller forslag om at dække det kommende underskud fra budgettet via egenkapitalen.  
 
5. Eventuelt 
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Søndag d. 21. februar kl. 10 – 14 (Generalforsamling) 
 
 
 
 

 

 

Referent/Godkendt     

     

     

Bestyrelsesmedlem 

Jeppe Rørsgaard 

 

    

     

 

Godkendt   Godkendt  

     

     

Bestyrelsesmedlem  

Flemming Jensen 

  Kasserer  

Anita Graversen 

 

     

  
Godkendt   Godkendt  

     

     

Næstformand  

Frank Wegner 

  Formand 

Thea Weis 

 

     

 


