
Referat	bestyrelsesmøde	28.	Maj		2019	A/F	Pilegårdens	Haveby	

	

Tilstede: Annita, Johan, Lene, Ole og Mette 

Fraværende: Morten og Christine 

 

Medlemsmøde, dato sat til søndag den 16. Juni kl. 16:00 til 18:00  
 

Indkaldelse (hvem informerer Wind?)    WIND 
 

Agenda: 
Info om nuværende byggeregler/deklararation 
Regler fremover 
Poppelvej  
Hvad vil vi som forening 
Håber på fælles beslutninger til vedtagelse på næste generalforsamling 
Poppelvej- gæsteprincip / tages på medlemsmøde til afstemning 
 

Bookning af kantine til søndag 16/6-2019     LENE                                                                              
 
Byggedeklarationen gælder muligvis ikke, vi afventer medlemsmødet. 
Småhus-regelmenet + haveforeningen vedtægter gældende indtil videre. 
 

A conto vand opkræves pr. 1/7 fra Wind  
 

Ny regl ved ejerskifte – info til alle medlemmer? ”Tillykke og velkommen til de nye ejere  
i have nr. / nyhedsbrev 
Liste med nye ejere i 2019 og ved salg fremover 

Fordeling af opgaver:  
      
Hjemmesiden / hvordan lægger vi info op – kontakt til Marie+Kim  LENE 
Kalender med mærkedag på hjemmesiden.    - 
Kontakt til Fenjas far ang. nabo-tilladelse til terrassen, som går til hegn  - 
 
Hvilke dokumenter sender Wind til ny køber – Ole undersøger   OLE 
1-års gennemgang Ole og Erik tager opgaven / der skal indhentes tilbud på slotsgrus - 
Hækkene gennemgang – Ole tager kontakt til Morten   - 
Eltavler, Ole har haft kontakt med Radius, alle eltavler står korrekt jf. luftfoto  - 
Ole afventer møde og aftale med Radius og de kigger på enkelte, der står lidt lang ude 
 
Infobrev om postkasser med navn og nummer – nyhedsbrev   METTE 
Sankt Hans dag kl.  10:00 standerhejsning,    -  
hvor vi ønsker hinanden en god sommer/nyhedsbrev.  
Invitation af suppleanter til bestyrelsesmøderne, mailadresser fra Wind                     - 
 

Skiltning – forslag fra Ole, 3 smart skilte + 1 stander med officielle tegn, overslag           ANNITA          
kr. 5000,-  
Annita kontakter Morten, hvor langt han er med træskiltene 
 

Opgaver fra forrige møde: 
 
Opkrævning for kørsel af jord – Morten laver liste til Ole   MORTEN 
Skilte på vejene, så posten og andre kan finde vej – Annita    ANNITA 
Vandaflæsning og dato for dette? = Carsten M. / Ole kontakter Carsten + Wind OLE 
Flaghejsning – er Carsten eller Erik interesseret? = Lene kontakter Erik  LENE 
Dagrenovation – er Mogens og Jannie stadig interesseret i dette?  ? 
 
 
 
Næste møde tirsdag den 25. Juli kl. 19:00 i det hvide hus 


