Referat af bestyrelsesmøde d. 22. april 2017
Fremmødte var: Susanne (kasserer), Tom (næstformand) og Sebastian (formand)
Referent: Sebastian
Fortovsarealer:
På baggrund af information om vedligeholdelse af fortovsarealerne fra Københavns
Kommune vil bestyrelsen nu sende påmindelser til de lejere, som ikke holder deres
fortovsarealer. Efter 3. gang pålægges en bod, som fastsættes af generalforsamlingen og der
bestilles gartner eller lignende, som skal ordne fortov foran den pågældende lejers haveareal.
Regningen for denne udgift pålægges den havelejer, hvor arbejdet er udført og udbedret.
Grunden til denne beslutning er, at Københavns Kommune i værste fald kan opsige hele
foreningen, hvis vi ikke overholder de forpligtelser, som vi har til Københavns Kommune
(udlejer af grundene).
Når der ordnes fortovsarealer skal græs og ukrudt fjernes i jordstykket ved hækken, fortov og
helt ud til og med kantsten til vej eller parkeringsplads. Byggemateriale, jord eller lignende
må ikke opbevares på fortovsarealerne.
De haver som har grunde ud mod Sundbyvestervej, Boltonvej og Hendonvej er underlagt
reglen om at holde et ryddet og ordentligt fortov.
Bestyrelsen har besluttet at der bestilles nye sten til Hendonvej, så jordstykket ved hækkene
kan blive frisket op. Hendonvej informeres nærmere.
Haveaffald:
Grøn bunke bestilles 3-4 gange i løbet af sæsonen. Hvis I opbevarer haveaffald i sække SKAL
disse være af papir. Det er ikke tilladt at stille plastiksække ud til grøn bunke.
Har I haveaffald i papirsække kan bestyrelsen nemt bestille afhentning af disse, når behovet
opstår.
Det er desuden besluttet, at grøn bunke på Boltonvej skifter plads fra gang til gang. Grøn
bunke placeres næste gang ud for have 2S, derefter 2A og derefter 2C – herefter roterer den i
beskrevet rækkefølge.
Husk, at det er fællesopgave at rydde op efter grøn bunke. I er velkomne til at lave
oprydningsskema på Boltonvej, hvor det fremgår hvilke haver der har oprydningstjansen.
Foreningen:
Vores oplysninger er nu opdateret hos Københavns Kommune, HOFOR, Dong og Danske Bank.
Al kommunikation med ovennævnte er nu elektronisk og derfor udgår kassebogen for ind- og
udbetalinger på vores bankkonto fremadrettet, da oplysningerne kan trækkes elektronisk i
vores netbank. Kontantkassebogen fortsætter.
Efter vi er overgået til elektronisk kommunikation med førnævnte
institutioner/virksomheder, har den nuværende bestyrelse sparet foreningen for udgifter til
breve, som præciseres ved den kommende generalforsamling af Susanne.
Økonomien blev gennemgået på mødet og årsregnskabet er ved at blive udarbejdet.
Derfor ønsker bestyrelsen også telefonnumre og mailadresser på alle i foreningen. Send dine
oplysninger til info@hf-sundbyvang.dk så vi kan holde dig opdateret.
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Salg af have 2K:
Salget af have 2K er i gang. Haven sælges til Susanne og bestyrelsen har sat gang i vurderingen
af hendes have, så den kan blive sat til salg.
Lågerne på Boltonvej:
Bestyrelsen har besluttet af skifte låse i lågerne på Boltonvej/Sundbyvestervej. Når det er
sket, uddeler vi to sæt nøgler til hver havelejer.
Rottesikring:
Vi indskærper, at huse skal rottesikres jf. tidligere skrivelse fra Københavns Kommune.
Bestyrelsen vil sende påmindelser til de enkelte havelejere, hvor der ikke er rottesikret.
Rotter er desværre et stigende problem i vores område og vi ønsker at holde foreningen
rottefri.
Udlejning:
Vi minder om, at det ikke er tilladt at leje sin kolonihave ud – hverken på Airbnb eller privat.
Overholdes disse regler ikke, kan Københavns Kommune i værste fald opsige hele foreningen.
Diverse:
Bestyrelsen vil kontakte Københavns Kommune og undersøge muligheden for at få optegnet
med gult ud for lågen på Boltonvej.
Susanne (kasserer) og Tom (næstformand) er på valg ved den kommende generalforsamling.
Susanne genopstiller og Tom overvejer at gøre det samme.
Efter gennemgang af økonomien overvejer bestyrelsen at foreslå at der laves en opsparing i
foreningen til uforudsete udgifter og større projekter. Forslag fremstilles på
generalforsamlingen.
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