
Referat af møde vedr. klubben d. 16/9. 

 

Fremmødte: 

Rene have 83 

Ronny og Lotte have 59 

Ulla have 42 

Eva og Jimmy have 43 

Marian have 43 

Maria have 113 

Hanne have 41 

Yvonne have 99 

Gitte have 60 

Nichole have 40 

Jannie have 24 

Gert have 163 

Anne-Lise 

Jan 

Peter A 

Winnie  

Karin 

Susanne 

Jens Kolby  

Kristoffer 

Robert 

Lene have 102 

 

Dagsorden: 

 

1. Om klubben – status og ønsker fremadrettet. 

 

Lene fremlægger at status i klubben er, at det p.t. er Gert, Ditte og Lene der er registrerede 

medlemmer af klubben. Derudover er der nogle hjælpere.  

Det er ikke alle haveejere, der er helt klar over hvad klubben er, består af, gør m.m. Så der er 

ønske om større synlighed og gennemsigtighed. Det være sig omkring Klubbens aktiviteter, 

regnskab, nyheder m.m. 

Lene oplyser at der er styr på regnskaberne. Ditte har længe siddet med regnskaberne sammen 

med Gert og Lene er fremover også med til det regnskabsmæssige. Der er helt styr på det 

regnskab vedr. klubbens aktiviteter og dette sendes hver gang til haveforeningens kasserer Jutta. 

Det foreslås at Klubben fremover præsenterer regnskabet på Generalforsamlingen. Dette 

besluttes enstemmigt.  

 

Lene foreslår at der fremover skal sidde 5 haveejere, som administrerer klubbens aktiviteter og 

som er dem medlemmer og bestyrelse kan henvende sig til, vedr. spørgsmål omkring klubben. Det 

besluttes/vælges at Gert, Ditte, Hanne 41, Nichole og Lene fremover er klubbens administration. 

De 5 mødes hurtigst muligt til et klubmøde. 

Der blev efterlyst flere hjælpere og 19 af fremmødte har d.d. meldt sig som hjælpere i Klubben. 

Dertil er der 4-5 hjælpere, som ikke kunne deltage ved dette møde. Lene laver en oversigt med 

tlf.nr og mails til hvem der er hjælpere og hvad de har lyst til at hjælpe med. Det aftales at Lene 

sørger for, at der kommer mere info omkring Klubben på hjemmesiden. 

 



Det foreslås at der engang årligt afholdes klub-hjælper møde. Dette besluttes. 

 

2. Arrangementer 

 

Allerede planlagte:  

Der vil være mad i foreningshuset hver fredag frem til sæson-lukning. Opslag kommer på klubbens 

info-tavle på foreningshuset. 

Ønske om et Gløgg-arrangement. Dato endnu ikke fastsat. 

Lørdag 30/4 2022 afholdes ”Før 1. maj fest” hvor Grill-holdet sørger for noget helstegt. Vi skal lave 

et festudvalg. 

Der afholdes 3 Bankoaftener.  Datoerne kommer senere under aktiviteter på hjemmesiden. 

Desuden er der ønske om at der afholdes 1 børnefest og en voksenfest, på 2 forskellige datoer. 

Klubbens administration (de 5) – fastsætter datoer på et af deres kommende klubmøder. 

 

3. Festudvalg. 

 

Er endnu ikke besluttet. 

 

4. Ansvarsområder. 

 

Lene foreslog at der blev lavet aktivitets-ansvarsområder med eget regnskab, som også indgår i 

Klubbens samlede regnskab. Gert og Ronny oplyser at det allerede er sådan det foregår og 

aktivitetsklubberne ser p.t. således ud: 

Bar 

Døde fluer og kegler (Er under samme) 

Grill 

 

Der er desuden ønske om flere aktiviteter – gerne af sportslig karakter. 

 

5. Røgfri kegletid. 

 

Lene foreslår at huset gøres røgfrit i den tid, hvor børn rejser kegler. Dette udløste en stor 

diskussion, som blev afrundet med henvisning til Generalforsamlingens beslutning vedr. Rygning – 

som selvfølgelig er gældende. Dermed ingen ændring. 

 

6. Evt. 

 

Ingen notater. 

 

Tak for stort fremmøde.  

 

Kh. Lene Have 102. 

 

Referatet er skrevet af Lene via notater fra Maria, Marian og Lene. 

 

 

 

 

 

 



 


