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Bestyrelsesmøde den 5/8-2020 

 

1. Fremmødte:  Kurt S. Tommy P. Anni P, Jimmy R og Peter G.       

2. Siden sidst:  Havekonsulenten var på besøg den 17/7-20, følgende haver vandt: 

Astersstien 1 får havekonsulentens præmie. Hybenstien 4 får 1. præmie, Astersstien 

11 får 2. præmie og Solsikkestien 30 får 3. præmie. Præmierne uddeles på den 

ordinære generalforsamling i maj 2021. Tillykke til jer alle. 

Vi har undersøgt med ETK om brugen af genbrugsbeton til reparation af vores veje i 

kolonien. Vi afventer svar. 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: 

Kontoret 7/7: Ny tegning udbedes på hus på Astersstien, denne modtaget, 

bestyrelsen tager kontakt. Kontoret 14/7: Vurdering bestilt på Astersstien. 

Godkendelse af tegning på overdækket terrasse på Rosenstien. Klage fra beboer 

over nabo på Hybenstien, bestyrelsen behandler sagen. Ansøgning om overdækning 

på Hybenstien. Kontoret 21/7: Vurdering bestilt på Astersstien. Klage over nabo 

ang. mgl. hæk klipning på Astersstien, bestyrelsen behandler sagen. Vurdering 

bestilt Rosenstien. Ansøgning om byggetilladelse til udvidelse, tagrejsning mm på 

Hybenstien, bestyrelsen afventer tegning til godkendelse. Kontoret 28/7: Vurdering 

udleveret til Astersstien. Opskrivning på venteliste. Ansøgning om opførsel af skur 

og drivhus på Rosenstien, vi afventer tegning til godkendelse. Klage over beboer på 

Hybenstien over manglende hækklipning, bestyrelsen behandler sagen. Kontoret 

4/8: 5 opskrivninger på venteliste. Forespørgsel fra Lavendelstien om hvordan man 

sælger kolonihavehus, dette blev fortalt. Vurdering udleveret til Tulipanstien, men 

kolonist er ikke tilfreds og vil klage til Kolonihaveforbundet. 

Klage modtaget angående spyfluer på Irisstien, bestyrelsen behandler sagen straks 

med henblik på at finde årsagen. Tegning modtaget fra Solsikkestien om opførsel af 

skur, kan i første omgang ikke godkendes da det står for tæt på skel, vi underretter 

kolonist. Efter 90 dage har vi endelig fået svar fra Køge Kommune angående en 

forespørgsel vi sendte om tagkonstruktionen på nyt kolonihavehus, da vi var i tvivl. 
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Dette er godkendt af byggesagkyndig fra Køge Kommune. Fælles arbejdsdag den 23. 

august, er der desværre kun kommet 2 tilmeldinger til. Start kl. 10:00 i fælleshuset 

med morgenkaffe. 

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 521.724,88kr. Badegruppen: 59.605,00kr. 

Aktivitetskonto: 39.870,70kr. Børnekonto: 38.983,32kr. Nyetablering & 

Vedligeholdelse: 35.390,16kr. Byg & Energi: 294.236,19kr. Total kontosaldo: 

989.810,25kr. Herudover kontantbeholdning på 2.198,50kr. 

NETS har solgt dele af deres forretningsområder til MasterCard, det er blandt andet 

betalingsservice som vi kender fra haveleje indbetalingerne, der vil dog ikke ske 

ændringer i denne service. 

5.  Nyt byggeri. Hvor er vi og hvor mange penge er brugt: Det skrider fremad. 

Foreningen holder rejsegilde for havekoloniens beboere lørdag den 8. august 2020 

fra kl. 12:00 til kl. 13:00, hvor du kan få 2 røde pølser og 1 øl eller vand. Tirsdag den 

11 og onsdag den 12. august foretages gravearbejde i forbindelse med udskiftning af 

kloakinstallationer. Se opslag angående lukning af vand til vaskemaskiner mm. 

Foreløbigt regnskab for byggeriet blev fremlagt af kassereren. 

6. Misbrug af toiletterne: Toilettet har inden for den sidste måned 2 gange været 

overskidt af en af vores kolonister. Bestyrelsen er bekendt med hvem det er, og vil 

sende 1. advarselsbrev med henblik på ophævelse af lejemålet. 

7. Intern sag:  

8. Generalforsamling, hvad gør vi?: Vi afventer myndighederne udmelding om fase 

4 i genåbningen den 12/8-20. Vi talte om forskellige muligheder, men af 

sundhedsmæssige hensyn kontaktes Corona linjen om muligheden for at holde 

generalforsamling i ”eget hus”. 

9.  Parkering på plænen mod nord:  Vi undersøger med Køge Kommune om 

parkeringsforholdene i forbindelse med langtidsparkering på vores grønne arealer 

mod nord, samt trailerområdet, ligeledes henkastet parkering alle steder i 

foreningen. Nærmere følger. 
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10. Afslutning af sag på Solsikkestien: Kolonihaven er ifølge aftale med ejeren nu 

solgt. 

11. Vagt på kontoret under ferie:  Der vil være følgende åbningstider på kontoret: 

Tirsdag den 11/8: Salg/optankning af badekort kl. 17:30 til kl. 18:00.  

Tirsdag den 18/8: Salg/optankning af badekort kl. 17:30 til kl. 18:00. 

Tirsdag den 25/8: Salg/optankning af badekort kl. 17:30 til kl. 18:00. 

Kontoret åbner normalt efter ferien tirsdag den 1. september 2020 for 

salg/optankning af badekort kl. 17:30 til kl. 18:00 og kontortid fra kl. 18:00 til kl. 

19:00. 

Kun ved akutte tilfælde kan der ringes til bestyrelsen, se opslag på tavlen. Ellers send 

mail til denpermanente@godmail.dk 

Vagter blev uddelt. 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3/9-20 kl. 16:30 

12. Eventuelt: Intet. 

Referent Anni Pedersen 
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