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Bestyrelsesmøde den 1/7-2020 

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

2. Siden sidst:  Skt. Hans blev jo desværre aflyst på grund af forsamlingsforbudet, 

men fælleshuset havde inviteret til grillpølser og kartoffelsalat for de tilmeldte 

kolonister. Fælleshuset er som bekendt åbent igen, med Corona hensyn, men da der 

mangler ledige frivillige, vil der i juli måned næsten ikke være åbent i weekenderne, 

se opslag på døren om åbningstider. 

3. Logbog – post/ mail ud/ind: 

Kontoret 9/6: Ansøgning om tilbygning, men ny mål fast tegning ønskes, op notering 

på venteliste samt passive medlemmer. Opstillet telt i have på Solsikkestien 

godkendt, da der er tale om udbedring af forsikringsskade. Hybenstien har døde 

træer som beboer var bekymret over, ETK kommer og fælder dem til efteråret. 

Opbevaring af campingvogn til renovering godkendt på Tulipanstien, frem til 27/7. 

Kontoret 16/6: Salg på Solsikkestien, velkommen til. Hybenstien ny lejekontrakt 

notering af lejer 2. Godkendelse af skur på Rosenstien. Kontoret 23/6: Godkende 

tegning på 3m tilbygning på Solsikkestien. Kontoret 30/6: Astersstien tegning på 

skur kan ikke godkendes det står for tæt på skel. Solsikkestien ansøger om tilladelse 

til opstilling af container med grus et døgn til etablering af indkørsel. Bestyrelsen 

anviser plads på bestyrelsesmødet. Rosenstien ansøgning om overdækket terrasse 

samt etablering af indkørsel, dog mangler tegning på overdækningen, indkørsel 

godkendt. Ansøgning om overdækket terrasse på Irisstien, tegning godkendes. Nyt 

passivt medlem. 

Vores hjemmeside www.denpermanente.dk er rettet, så der er overensstemmelse 

med reglerne om salg af kolonihavehuse. En tvist med henvisning til lejer fra 

havevandringen trækker lidt i langdrag, nærmere følger senere.  

Der er købt en ny baby gynge til legepladsen, betalt fra børnekontoen. 

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 475.228,52kr. Badegruppen: 53.405,00kr. 

Aktivitetskonto: 43.284,29kr. Børnekonto: 38.983,32kr. Nyetablering & 

about:blank
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Vedligeholdelse: 52.177,91kr. Byg & Energi: 352.769,91kr. Total kontosaldo: 

1.015.848,95kr. Herudover kontantbeholdning på 183,50kr. 

5.  Nyt byggeri: Det skrider fremad, den 3/7 kommer en konsulent vedr. 

fundamentet, den 9/7 kommer en konsulent vedr. kloakering og strømføring. 

EFTERLYSNING: Er der betonfolk, tømrer, snedkere eller andre håndværkere blandt 

kolonisterne, der har lyst til at bruge nogle timer på frivilligt arbejde med opførsel af 

foreningens nye kontor- lager- og toiletbygning. Kontakt formand Kurt Sjælland på 

tlf. 40 17 27 75. 

6. ”Misbrug” af P-pladsen på græsarealet: Bestyrelsen har konstateret at 

trailerpladsen bliver brugt til: Erhvervs trailere. Trailere fyldt med maskiner og 

affald, i længere perioder. Ubrugelige trailere. 

Vi undersøger med politiet hvad der menes med langtidsparkering, desuden 

kontakter vi ETK angående skilte med ”Parkering KUN for beboere/gæster”. 

7. Overvågnings system: Nyt overvågnings system er installeret med i første 

omgang 4 kameraer i høj opløsning, det kan udbygges til 16 kameraer. Vi har sat 

Jimmy på som tovholder for betjeningen af anlægget. 

8. Intern sag:  

9. Sommerferie på kontoret:  Sommerferie lukket i uge 33 + 34 + 35 fra mandag den 

10. august til og med søndag den 30. august. Der er stadig åbent for salg/optankning 

af badekort hver tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 18:00. Ved øvrige akutte tilfælde, se 

telefonlisten på tavlen. 

10. Vagter: Blev uddelt. 

11. Næste møde: Onsdag den 5. august 2020 kl. 16:30. 

12. Eventuelt: HUSK SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL FÆLLES ARBEJDSDAG 

SØNDAG 23/8-20 KL. 10:00, er 1/8-20 på mail, i kontortiden eller i postkassen, oplys 

navn og have nr.  

Referent Anni Pedersen 


