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Ballerup, 28. januar 2021 

Referat af bestyrelsesmøde 
Til stede: Tonny Mattissen, Kim Trans, Stig Ferslev, Leon Kristensen 

 
Referat fra senest afholdte møde blev gennemgået for evt. udeståender. 

Følgende punkter blev drøftet/besluttet: 

 
Generalforsamling 

Information fra kolonihaveforbundet vedr. generalforsamling under Corona, er ikke 

muligt at afholde. Læs her mere her 
 

Legeplads: 
Der etableres en årlig gennemgang af legeplads for at sikre at den er i forsvarlig stand. 

 

Reparation af trappe mm. på bro over åen (Hestholms) 
Tages med på førstkommende GF. 

 
Nedskæring af store udgåede (’døde’) træer:  

1 tilbud er indhentet og vi sørger for indhentning af yderligere 1 tilbud (begge til brug for GF). 

 
Gennemgang af købmandens lokaler for mindre reparationer:  

1 tilbud er indhentet. John sørger for indhentning af yderligere 1 tilbud (begge til brug for GF).  

 
Laden: 

• Regning til kolonihaveforbundet sendes efter at Laden har været lånt ud til 3 møder. 

• Udlån af Laden i 2021 vil blive foretaget med forbehold for Corona-situationen. 

Frivilligt arbejde: 
I den kommende sæson bliver der brug for nye frivillige til f.eks. afvikling af børnefest, hvis vi skal fastholde 

serviceniveauet i foreningen. 

Alle interesserede bedes venligst give tilsang via e-mail mail@hojvange.dk (alt. ringe til bestyrelsen):  

 

Udbrændt bil på p-pladsen ved verdens ende: 
Ejeren modtager brev fra bestyrelsen om at sørge for fjernelse snarest. 

 
Lokalplanen, som er offentliggjort af kommunen: 

Den blev diskuteret og forbundet koordinerer en evt. ankesag. Mere herom senere. 

 

Frostsprængninger af vandhaner/rør på havelod: 

Det skal slås fast, at det er ejerens eget ansvar at sørge for, at der er lukket forsvarligt for vandet. Evt 

reparationer er for egen regning. Der hvor foreningen får kendskab til sprængninger m.m., forsøges ejeren 

kontaktet. Foreningen bestiller IKKE VVS installatør. Derfor: Sørg for at tilse jeres vandinstallationer 

løbende og hold øje med forbruget – som vi har nævnt mange gange før. 

 

For referatet: Leon 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

(telefontid mandag – fredag kl 18-19) 
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