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Deltagere: Henrik (100) 

 Susse (110)  

 Flemming (128) 

 Per (138) 

 Henning (114) 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Havedag d.12. september 

2. Bestilling af planter 

3. Vedligeholdelsesplan (Vort Kvarter) 

4. Udskiftning af græsslåningsmaskine 

5. Regnskab og opkrævning af kontingent 

6. Næste møde 

 

Vi talte kort om forløbet i forbindelse med høringen af den ansøgte ridebane. 

Bestyrelsen havde ikke kunnet enes om et samlet svar til kommunen.  

Direkte adspurgt udsendte Henning derfor det materiale, han havde modtaget fra 

kommunen til medlemmerne.  

Bestyrelsen vil fremover følge en tilsvarende fremgangsmåde i lignende sager, 

såfremt der ikke er enighed om et svar. 

 

ad pkt. 1. Havedag d.12. september 

Efter afholdelsen af 1. havedag resterer der ca. kr. 1100 af budgettet til fortæring. 

Der er formentlig tilstrækkeligt af øl og vand fra sidst. 

Henrik udsender invitation. Flemming sørger for leje af fræser. Per sørger for aftale 

om bortkørsel af affald.  

 

ad pkt. 2. Bestilling af planter 

Efter samråd med kommunens overgartner vurderer bestyrelsen, at udgift til planter 

mv. til alle de ryddede områder beløber sig til ca. kr. 24.800. Udgifterne til 

minigraver og bortkørsel af affald ved 1. havedag var ca. kr. 5000. Det betyder en 

overskridelse af budgettet til planter mv. på ca. kr. 5000. Bestyrelsen foreslår at 

bruge pengene fra posten, ekstern gartnerbistand. Susse sender mail til alle 

medlemmerne desangående.. Hvis nogle medlemmer er imod dette forslag, 

indkøbes der kun planter så langt budgettet rækker. Tilplantning af bedene vil i givet 

fald ske i den rækkefølge, som bedene blev ryddet.  
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ad pkt. 3. Vedligeholdelsesplan (Vort Kvarter) 

Intet nyt. Susse sender mail ud til alle for at få flere medlemmer i udvalget. 

Bestyrelsen sender et forslag til vedligeholdelsesplan ud til medlemmerne af 

udvalget inden for ca. en måned. 

 

  

 

ad pkt. 4. Udskiftning af græsslåningsmaskine 

  Ny maskine er indkøbt. 

 

ad pkt. 5 Regnskab og opkrævning af kontingent 

Der udsendes opkrævning af 2. rate af kontingentet til betaling medio september.. 

 

ad pkt. 6 Næste møde 

  Næste ordinære møde afholdes den 23. november kl. 20 (hos Flemming). 

Referent Henning. 

 

 

PS. Efterfølgende er det ved en ihærdig indsats fra kassereren lykkedes at få billigere 

tilbud på planter mv. således, at udgiften holdes inden for det budgetlagte beløb. 

 

 Endvidere har vi efter indtrængende råd fra flere gartnere besluttet at udskyde selve 

tilplantningen til oktober. 

 Bestyrelsen indkalder til plantedag den 24. oktober og håber, at mange medlemmer 

kan deltage således, at vi kan få afsluttet det store og langvarige projekt. 

 Henning. 


