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Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 3. april blev årets første bestyrelsesmøde afholdt. 

Generalforsamling 

På bestyrelsesmødet blev det besluttede at udskyde generalforsamlingen, da vi ønsker at 
bidrage til minimering af Covid-19. Forsamlingsforbuddet siger godt nok max 50 personer fra 
6. april med min. 2 meter mellem deltagerne. Da der ikke er kritiske forhold, er det 
bestyrelsens vurdering, at vi godt kan udskyde generalforsamlingen. Målet er at 
generalforsamlingen bliver afhold inden sommerferien og vi udsender indkaldelse 2 uger før 
afholdelse. 

Årsregnskab 

Da generalforsamlingen er udskudt til senere på året, har bestyrelsen valgt at bringe 
hovedtrækkene i dette nyhedsbrev. 

• Årets indtægter blev 50.830 kr. mod et budget på 43.550 kr. Årsagen til de øget 
indtægter på ligger i; at den tidligere kasserer er begyndt at betale den aftalte 
erstatning, samt at flere lejere i 2020 valgte at forlade haven i utide. Det det gav 
foreningen øget indtægter. 
 

• Årets udgifter blev 42.960 kr. mod et budget på 43.200 kr. En afvigelse på 240 kr. må 
siges at være pletskud. 
 

• Årets resultat blev et plus på 7.870 kr. - det må siges at være tilfredsstillende. 
 

• Indestående i banken pr. 31.12 2020: 
 

o Drift     7.877 kr. 
o Depositum   17.000 kr. 
o Total  22.877 kr.  

 Regnskab er godkend at vores to revisorer og bestyrelsen uden bemærkninger.   

Arbejdsdag 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde vores fælles arbejdsdage til senere på året grundet 
Covid-19. Om alt går, vel så gennemføres arbejdsdagene efter afholdelse af 
generalforsamlingen.  

Drikkevand og toilet 

Der er nu åbent for drikkevand og toilet. Alle opfordres til at holde god hygiejne og holde 
orden på toilettet. To dage efter åbningen og grundig rengøring, lignede gulv og omgivelser 
en festival plads, med papir, efterladenskaber på toilettet og på området omkring toilettet. 
Kan vi ikke holde god hygiejne og orden bliver toilettet lukket. 
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Venteliste 

Der er stor interesse for at få en have og vi har pt. 9 på venteliste. Med alle haver udlejet, så 
er der lange udsigter for nye lejere som ønsker at blive en del af vores fællesskab.  

Have og stitjek 

Der gennemføres have og stitjek hver måned som tidligere år. Der udsendes SMS reminder 
hver måned. I Maj og august gennemfører bestyrelsen en gennemgang af haverne for at se 
om ordensreglerne overholdes. 

I ønskes alle god sæson 

Bestyrelsen 

4. april 2021 


