
Bestyrelsesmøde  nr.  2  –  HF  Mosevang  
Referat  af  mødet  d.  21.  april  2017  

  

Sæsonen  er  nu  så  småt  i  gang  igen  og  Bestyrelsen  byder  derfor  velkommen  til  endnu  en  
forhåbentlig  skøn  sommer  i  Haveforeningen  Mosevang.  

  

Bestyrelsen  mødtes  for  1.  gang  siden  generalforsamlingen  med  ny  formand  og  2  nye  
bestyrelsesmedlemmer  og  vi  har  dermed  igangsat  sæsonens  arbejde  med  at  få  fastlagt  de  første  
datoer  for  havevandring,  bestyrelsesmøder,  aktiviteter  mv.    

  

Følgende  punkter  var  på  dagsordenen:  
  
1.   Havevandring  og  bestyrelsesmøde  

Årets  havevandringer  og  bestyrelsesmøde  er  nu  fastlagt  og  fordeler  sig  således:  
  
Havevandring  nr.  1:  Mandag  d.  29.  maj  kl.  17:00  
Havevandring  nr.  2:  Onsdag  d.  28.  juni  kl.  17:00  
Havevandring  nr.  3:  Onsdag  d.  26.  juni  kl.  17:00  
Havevandring  nr.  4:  Mandag  d.  4.  Sept.  kl.  17:00  
Havevandring  nr.  5:  Lørdag  d.  7.  Okt.  kl.  10:00  
  
  
Husk  at  I  som  haveejere  er  forpligtet  til  at  have  følgende  i  orden  ved  hver  havevandring:  
  
-  Ukrudt  under  og  i  alle  hække  skal  fjernes  
-  Haven  skal  være  velholdt  og  græsplæne  samt  hæk  skal  ligeledes  være  vedligeholdt  
-  Ukrudt  på  stik-/hovedveje  omkring  haven  skal  være  fjernet  indtil  midten  af  vejen  
-  Haveaffald  samt  andet  affald  skal  løbende  på  Eskelund  og  ikke  opbevares  i  hav  
  
  
Ligeledes  bedes  alle  huske  at  hækkene  skal  være  klippet  i  højde  160  cm  til  Skt.  Hans  samt  
pr.  1.  september  med  enkelte  undtagelser  på  hækhøjde  på  180  cm  v.  Bjørnholms  Allé  og  
Åhavevej.  
  
Såfremt  ovenstående  ikke  er  i  orden  ved  havevandringen,  vil  den  enkelte  haveejer  modtage  
en  skriftlig  henvendelse  herom  og  bestyrelsen  følger  herefter  op  her  på  de  kommende  dage  
indtil  punkterne  er  bragt  i  orden.    
  

  

2.   Opdatering  på  haver  til  vurdering  og  salg:  

a.   Have  nr.  1:  Kr.  227.433,00  excl.  løsøre  

b.   Have  nr.  64:  Kr.  13.515,00  excl.  løsøre  (pt.  under  handel)  

c.   Have  nr.  124:  Kr.  28.559,00  excl.  løsøre  (pt.  under  handel)  

d.   Have  nr.  135:  Kr.  134.645,00  excl.  løsøre  
  
  



  
3.   Sand  og  ral  

a.   Ingen  sand  og  ral  i  for-sæsonen,  da  Danjord  ikke  har  reetableret  vejene.  
  
  
  

4.   Fælles  arbejdsdage  
a.   Ingen  fælles  arbejdsdag  planlægges  i  for-sæsonen  grundet  fortsat  arbejde  ift.  

kloakeringen.  
  
  

5.   Aktivitetsudvalg  
a.   Loppemarked:    

Lørdag  d.  17.  Juni  kl.  10:00  v.  Parkeringspladsen  Syrenvej.    
  

b.   Skt.  Hans:    
Fredag  d.  23.  Juni  kl.  18:00  v.  Parkeringspladsen  Syrenvej  
  
  

c.   Forslag  til  fælles  arrangementer,  som  du  har  lyst  til  at  stå  for,  modtages  meget  gerne  
Winnie  Thorgaard  fra  Bestyrelsen.  
  
  

6.   Vandlukning  2017  

a.   D.  29.  oktober  2017  kl.  10:00  lukkes  der  for  vandet.    
  

7.   Generalforsamlingen  2018  

a.   Mandag  d.  12.  marts  2018  kl.  18.30  
  

8.   Vandåbning  2018  

a.   D.  24.  Marts  2018  kl.  10:00  åbnes  der  for  vandet.  
  

  

  

Vi  glæder  til  at  se  jer  alle  de  kommende  mange  måneder  i  HF  Mosevang.  

Mange  hilser  Bestyrelsen  


