Referat af Bestyrelsesmøde i Nyttehaven Sundvænget
Deltagere: Vibeke, Robert, Laura, Mette, Vilhelm og Jeanett
Afbud: Lisbeth
1) Godkendelse af dagsorden - godkendt
2) Godkendelse af referat fra den 24. maj 2020 – godkendt
3) Meddelelser
Der er sat hegn og låge op. Der er fire personer, der har nøgle til lågen til toiletområdet.
4) Nyt fra kassereren
Regnskabet blev gennemgået. Hegnet bliver på ca. 220.000 kr., da der kom en ekstra
regning på ca. 28.000 kr til støbning af hegnspæle langs den grønne kile.
Der regnes stadig med et regnskabsunderskud på – 85.000 kr., og en egenkapital på ca. kr.
165.000, når året er omme. Det vil også sige, at når vi har lavet Noahs Ark til næste år, så vil
egenkapitalen være nul, og vi skal spare op i de kommende år til udskiftning af resten af
hegnet og reparation af Hus H.
Vi drøftede udgiften til forsikringen på ca. kr. 6.000, som primært dækker bestyrelsens
ansvarsforsikring og en retsforsikring. Laura vil kigge lidt mere på dette. Laura kigger også
på, om folks egen indboforsikring vil dække tyveri i nyttehaven.
Vi drøftede kort, hvorfor vi skal betale 1-1 medlemskontingent til Kolonihaveforbundet, når
vi ikke nødvendigvis bliver hørt i forbundet.
5) Sommeren i Sundvænget
a) Andreas (tømreren) starter på de to medlemshuse på mandag
b) Der er 37 medlemmer, der mangler at lave fællesarbejde, så den 8.9 kl. 16-20 kan
disse: male fælleshus B, rette huse med donkraft og solde/si kompostjord
Laura/Vibeke prøver at finde den gule farvekode til huset – Vilhelm sørger for maling
af god kvalitet, pensler og ruller til d. 8.9. (30 liter).
c) Gødningen blev dobbelt så dyr i år, da vi har mistet klassifikation som gartneri, og
flere medlemmer ville have gødning. Mette kikker på et billigere alternativ.
d) Vi undersøger igen om det er muligt at få flere tilbud på restaurering af Noahs Ark –
de bærende elementer og vinduerne skal restaureres. Det blev aftalt, at Vibeke,
Robert og Pernelle mødes med tømrer Emil d. 26.8 kl. 15.30 og gennemgår Emils
tilbud en gang til med henblik på restaurering fremfor at bygge et nyt hus..

e) Der skal indkøbes en ny donkraft til ca. kr. 2.000, således at enkelte huse kan løftes
tilbage på deres plads igen. Det blev bevilget.

6) Biavl I haven
Der er nu flere medlemmer, som har bier, og Vibeke oplyste, at hun har fået flere
henvendelser fra personer på ventelisten, som ønsker at have bier, når de bliver
medlemmer.
Jeanett har forespurgt Biavlerforeningen om, hvor mange bi-stader haven kan rumme. Da
der er et begrænset antal, diskuterede bestyrelsen, hvordan vi sikrer, at havens medlemmer
kan få opfyldt deres ønsker om biavl. Et flertal i bestyrelsen fandt, at bistader kun er for
medlemmer. Da en af de nuværende biavlere ikke er medlem af foreningen, tilbydes
vedkommende at blive medlem af foreningen.
7) Medlemssager
2 medlemmer har kontaktet formanden, da de ikke er enige om udnyttelsen og benyttelsen
af deres medlemshus. Vibeke og Jeanett har kontaktet medlemmerne og tilbudt dem
krisehjælp fra Kolonihaveforbundet og desuden at de skiftes til at benytte/udnytte
medlemshuset og at medlemmet med lavest anciennitet tilbydes et andet medlemshus fra
næste sæson.
8)Næste møde
Haven lukkes ned d. 31.10 kl. 12 med fælles afslutning kl. 14
9) Eventuelt
Der er svenskrød maling nok, men fremadrettet så er det Solignum 90 1004 til nye huse og
Solignum 80 1004 til huse >5år.
Mange haver mangler fortsat havenumre, og Vibeke vil kigge på, hvorledes vi får repareret
og sat blikskilte på alle havelodder.
Referent
Jeanett Aamodt
16.8.20

