Bestyrelsesmøde Danevang 19-07-2018
Til stede: Henrik, Jytte, Lone, Dorrit, Ulla, Marianne
Fraværende: Ali
Henrik har bestilt tømning af septiktank (er efterfølgende sket) og aftaler spuling af
hoveddræn og evt. spuling af de sidedræn der har været problemer med at komme
igennem ved drændagene.
Ved havevandringen den 30. juni fandt bestyrelsen to haver med utilstrækkelig
vedligeholdelse og en have som ikke har betalt haveleje til tiden.
Disse tre haver har modtaget et anbefalet brev fra bestyrelsen.
Efterfølgende er den manglende regning betalt og den ene have er bragt i orden.
Bestyrelsen følger op på den sidste.
Desuden var der en del havelejere, som ikke havde styr på ukrudtet på deres del af vejen,
men da vi var rundt for at sætte sedler på havelågerne om at få det bragt i orden, var der
kun to haver tilbage, som ikke allerede havde bragt dette i orden.
Derudover var der en enkelt have som mangler husnummer på havelågen eller huset.
Bestyrelsen følger op på disse.
Der har været en sag om en kvinde udefra, som har hentet vand hos os. Dette er nu
stoppet og hun er blevet bedt om at henvende sig til Kommunen, hvis hendes egen
vandforsyning i hendes bolig ikke fungerer.
Bestyrelsen vil gerne henstille til at alle følger Kommunens afbrændingsforbud og
derfor ikke brænder bål i haven og KUN griller på fast, ikke brændbart underlag!
Desuden opfordrer vi til største forsigtighed i denne forbindelse, da alt er meget tørt
i øjeblikket og vi bor meget tæt.
Bestyrelsen vil senere evaluere drændagene vi havde i maj måned, når Trekantens
Kloakservice har været og spule drænene. Måske vil det blive nødvendigt at grave op
nogle af de steder, hvor vi ikke har kunnet komme igennem med rensebåndet. Her må vi
løfte i fælles flok, så det ikke kommer til at koste foreningen for mange penge.
Efter bestyrelsesmødet har der været afholdt cafédag den 21. juli på fællesarealet. Om
formiddagen overrakte bestyrelsen årets flidspræmie til Tinne og Knud i have nr. 15, som
de har gennemgribende renoveret siden overtagelsen sidste år.
Præmien var en kurv med lidt vin og chokolade.
Bestyrelsen har (bl.a. På Facebook) oplevet en del sladder og utilfredshed med
bestyrelsens procedure vedr. skriftlige advarsler ang. haver der ikke var i orden ved
havevandringen.
Bestyrelsen agerer ud fra vedtægterne, men måske skal proceduren laves om. Det er ikke
altid let at træffe folk hjemme i haverne, så derfor opfordrer vi havelejerne til at være til
stede ved den annoncerede havevandring, så vi har mulighed for dialog og dermed ikke er
nødsaget til den skriftlige henvendelse.

Vi vil desuden opfordre folk til at komme til os, hvis der skulle opstå situationer, som gør,
at det ikke er muligt at vedligeholde haven tilfredsstillende.
Bestyrelsen er altid lydhør overfor midlertidige problemer med at overholde vedtægterne.
Sladder og kritik af bestyrelsens arbejde på Facebook frabedes. Kom og tal med os i
stedet.
Henrik har fået en henvendelse i sin postkasse vedr. overdragelse af have nr. 42.
Overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen og vi skal have kontaktoplysninger på den
nye lejer og overdragelsesgebyr før en overdragelse er gyldiggjort. Dorrit kontakter lejeren.
Der er kommet en klage fra en nabo til en lejer ang. affaldshåndtering. Henrik har været i
dialog med lejeren ang. dette, så det skulle gerne rette sig nu.
Bestyrelsen tager kontakt til boet efter den afdøde havelejer i have nr. 62 vedr. arv af
haven og havens stand, for at finde en løsning på, hvad der skal ske med haven.
Dorrit skriver et brev.
Husk at parkere så tæt ind til hækken som muligt når du parkerer bilen på hovedvejen.
Når der er mange biler og der parkeres i begge sider, så er pladsen trang.
Vi har alle et fælles ansvar for at vores haveforening fungerer optimalt, så hvis man
oplever noget uhensigtsmæssigt blandt vores lejere, så opfordrer vi til at man gør
opmærksom på dette overfor hinanden.
Fortsat god sommer ☺

