
Referat bestyrelsesmøde H/F Nyvang den 19. september 2020 
 

 

Valg af ordstyrer 

Sine blev valgt som ordstyrer. 
 

 
Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Lejekontrakten med kommunen 

 
Er modtaget og gennemgået punkt for punkt, Havelejerne skal gøres opmærksomme på, at det nu 
er lovligt at bo her fra den 1. april til den 30. oktober, samt at overnatte i weekender. Vi skal 
arbejde mere med kontrakten, da den skal sammenholdes med vedtægter husorden m.m. 
Kontrakten bliver offentliggjort på hjemmesiden samt i udhængsskabet som vedtaget på 
Generalforsamlingen 

 
Opfølgning på igangværende projekter og sager 
 
Arbejdsgruppen med VVS projekter er ikke kommet i gang endnu, da bestyrelsen har en hel del 
ting, der må prioriteres højere her i opstartsfasen. 
 

 
Der skal laves et nyhedsbrev hvor, der bl.a. skal opfordres til, at der laves nabohjælpslister samt at 
dræbersnegle bekæmpes aktivt.  
 

 
Eventuelt 

 
Arrangementsudvalget har udført et stort arbejde i forhold til en række vellykkede arrangementer 
herunder arrangementet for børn og arrangementet med gule ærter og banko. Derudover har Trine 
og Peter, have 24 stået for der store arbejde med at arrangere sommerfesten, Som noget nyt har 
bestyrelsen besluttet, at der bliver afholdt en række fredagscaffeer, som bestyrelsen selv står for. 
Sine er blevet udpeget som tovholder på disse cafeer. 

 
Det blev vedtaget, at Anne skal have en gave som tak for det store arbejde med de gule ærter. 

 
Det blev vedtaget, at indstifte en ny pris som årets kolonist, som skal hædres med et diplom og en 
gave. Der var enighed i bestyrelsen om, at dette års kolonist skulle være Poul, som altid er god for 
en hyggesnak, en hjælpende hånd og helt af sig selv gør stort og småt til gavn for foreningen. 
Skulle enkelte ikke vide hvem Poul er, så bor han i Nøddebo, have 17.Efter bestyrelsen havde 
truffet sit valg blev det bemærket, at også arrangementsudvalget havde peget på Poul. 
 
Sine, som er med i vurderingsudvalget, blev udpeget til også at stå for salg/udlejning af haver - så 
vil man sælge henvender man sig hos Sine, som har styr på hele processen, regler m.v. Dette skal 
med i et nyhedsbrev samt slås op på hjemmesiden. 
 



Bestyrelsen synes, at det er en rigtig god ide med et stort centralt placeret kort over foreningen, så 
man som udefrakommende kan se, hvor de forskellige haver er placeret. Mogens, have 2 havde 
skaffet et stort vindue, der sammen med et par stolper kunne bruges til formålet, men bestyrelsen 
ønsker en knap så bastant udtryk. 
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