
Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Nørrevænge 

onsdag 30. marts 2022 

Tilstede: Gitte, Mai og Sandra 

Afbud: Lars og Kevin 

 

 

 

1. Velkomst ved Gitte 

Formand Gitte bød bestyrelsens nye medlemmer, velkommen.  

 

 

2. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig med Sandra som næstformand og Mai som sekretær/referent. 

 

 

 

3. Gennemgang af kommende opgaver 

3a. Vand 

Søren, Kurt og Kirsten har styr på opgaverne. Sandra afleverer en oversigt over vandhanernes placering til 

Søren.  

 

3b. Container 

Den første container kommer i påsken. Kim har meldt sig, og hvis ikke andre melder sig, tager Sandra den. 

 

3c. Arbejdsdag 

Det overvejes at lægge jubilæumsfejringen på samme dag som arbejdsdagen. Vi arbejder videre med at 

finde en dato.  

 

4. Interesseliste 

 

Foreningen opererer med en interesseliste, som interesserede købere kan skrive sig op på, og så får alle på 

listen besked, når der er en have til salg. Sælger bestemmer, hvem han/hun vil sælge til. Bestyrelsen nåede 

frem til, at der skal strammes lidt op, så interesselisten fungerer efter hensigten.  

Det vil sige, at interesserede købere – både dem på og uden for listen – ikke skal have oplyst, hvilke haver 

der er til salg, før alle på listen får det at vide via mail på samme tid. Bestyrelsesmedlemmer må således 

fremover ikke nævne for interesserede købere, at de ved, at have nummer dét og dét kommer til salg snart. 

For på den måde vil nogen få en form for fortrinsret, idet de tidligere end andre kan tage kontakt til sælger. 

Alle henvendelser vedrørende haver til salg går gennem formanden, som formidler informationer fra 

sælgere til potentielle købere. Når en have er klar til salg, bliver denne information meldt ud til alle på 

interesselisten på samme tid, og alle har dermed lige chancer for at tage kontakt til sælgeren. 



 

 

 

5. Affaldscontainere 

Vi strammer op omkring affald. Sandra laver laminerede billeder af, hvad der må og ikke må komme i 

containeren til restaffald. Gitte undersøger, om vi eventuelt kan opsætte et overvågningskamera, og Sandra 

kontakter Haveforeningen Parken omkring dette. 

 

 

6. Formandsmøde 

Formandsmødet er den 5. april 2022 klokken 19 på Jerne Kro. Gitte og Sandra tager derhen. 

 

 

7. Samarbejde med Parken 

Vi samarbejder med Haveforeningen Parken omkring affald. Alle grønne containere for den kommende 

sæson er bestilt.  

Med hensyn til planerne om at opsætte et skilt i enden, der viser, at her er en vendeplads, taler Sandra med 

Parken om dette, og der vil blive ansøgt om det ved politiet. 

Belægningen på Mågeparkens fællesvej trænger til en kærlig hænd. Sandra kontakter Parken, om de vil 

tage ansvaret for opgaven. 

 

 

8. Vurderinger 

 

Indtil videre varetages vurderinger kun af to repræsentanter fra kredsen, da Sandra og Vibeke endnu ikke 

har været på kursus. Kredsen har meldt ud, at kurset ligger efter april. 

 

9. Præmiering 

 

En af de tilmeldte til præmieringen vil blive tovholder på arrangementet, og dermed er det ude af 

bestyrelsens hænder. 

 


