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Referat fra 10. bestyrelsesmøde afholdt den 14. marts 2021 

 

Deltagere (to digitalt)  

Mette K. Hansen, formand og referent  

Tim Petersen, næstformand    

Vivi Zimling, kasserer 

Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem  

Lars Brinch Jørgensen, suppleant 

Maria Harrestrup, suppleant 

Deltog ikke 

Kent Jensen, bestyrelsesmedlem 

 

Dagsorden 

1. Økonomi – kasserer orienterer 

2. Gennemførelse af generalforsamling 

a. Indkomne forslag til generalforsamling 

b. Praktisk afvikling; før, under og efter GF 

3. Punkter fra den daglige administration 

4. Sager ved Dragør Kommune 

5. Eventuelt 

 

1. Økonomi – kasserer orienterer 

Økonomien ser fin ud og her er intet usædvanligt at bemærke. Det kan dog nævnes, at to medlemmer 

endnu ikke har betalt deres regning til foreningen den 1. februar, men der er lovning på, at pengene er på 

vej. 

 

2. Gennemførelse af generalforsamling 

Flere af de indkomne forslag til generalforsamlingen fortjener drøftelse blandt medlemmer. Derfor 

besluttede bestyrelsen at udskyde afholdelse af generalforsamling til sensommeren, hvor vi forhåbentlig 

alle er vaccineret og hjemme igen efter at have holdt sommerferie. Generalforsamlingen er udskudt til 

afholdelse den 5. september 2021 og arbejdet med at finde et egnet og ledigt sted for afholdelse er nu 

indledt. 

 

3. Punkter fra den daglige administration 

Der er indledt et værdifuldt samarbejde mellem 3 haveforeninger i Dragør og næste formandsmøde bliver 

afholdt den 18. marts. Så snart det er muligt at forsamles flere, så vil de tre foreningers bestyrelser mødes 

med alle bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har siden sidste møde videresendt flere sager til Dragør Kommune, men særligt en sag, der 

forårsager konflikt mellem naboer, har gennem længere tid haft bestyrelsens fokus. Nu er sagen ved Dragør 

Kommune, hvor vi håber, at den bliver løst – alternativt er det muligt, at politi skal indblandes. 

Flere medlemmer har bedt om, at bestyrelsen sørger for, at de medlemmer der opstiller campingvogne, får 

besked om at fjerne dem jf. Lokalplan 19A – det er nu gjort og campingvognene vil blive fjernet. 
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Vi er heldige i vores forening, at vi har så mange medlemmer, der frivilligt giver en hånd med. Vores 

medlemmer; Thomas og Lene vil igen i år påtage sig affaldshåndteringsopgaven på vegne af bestyrelsen. 

Det vil sige, at den daglige drift og kontakt til affaldsselskab og kommune varetages af Thomas og Lene. 

 

Og nu vi taler om frivillige, så har Stinna, der bor lige ved siden af Legepladsen igen tilbudt sin hjælp med at 

hejse flag om søndagen og på flagdage gennem hele sommeren – vi er heldige …. 

 

Alle foreningens hegnslåger bliver efterset og repareret inden udgangen af april. Det koster omkring kr. 

15.000 for at få lavet låger og hegn i denne omgang, så nu håber vi, at medlemmerne husker at lukke 

lågerne efter sig og ikke tvinger lågerne til at stå åben og dermed får ødelagt de dyre fjedre. 

 

Af flere årsager er det ikke muligt for foreningens ’Kjosken’ at åbne forretningen denne sommer. Det er 

endnu uafklaret, hvordan det kan håndteres, for vi vil jo så gerne have en forretning i foreningen. 

 

4. Sager ved Dragør Kommune 

Et medlem har ønsket mere åbenhed om, hvilke sager, der videregives til behandling i Dragør Kommune og 

Bestyrelsen drøftede hvorvidt det er relevant at skulle prioritere tid til at orientere om konkrete sager, der 

er videregivet til Dragør Kommune. Bestyrelsen mener, at det er tilstrækkeligt, at medlemmer er orienteret 

om, at såfremt et medlem og bestyrelsen ikke finder enighed i overholdelse og tolkning af Lokalplan 19A, så 

videregives disse til ansvarlig myndighed; Dragør Kommune, som alene kan træffe beslutninger vedrørende 

Lokalplan 19A. 

Bestyrelsens opgaver løses alene ud fra følgende forvaltningsgrundlag; Lokalplan 19A (Dragør Kommunes 

ansvar), Foreningens vedtægter (generalforsamlingen) og de opgaver som generalforsamlingen beder 

bestyrelsen om at arbejde med. Så det er naturligt, at sager, hvor afgørelser kan træffes af Dragør 

Kommune, finder derhen, når medlemmer mener, at bestyrelsen ikke udfører sit arbejde korrekt eller ikke 

er enige i de svar, som bestyrelsen kan give. 

 

5. Eventuelt 

Næste møde afholdes søndag den 25. april 2021 kl. 14:00. 

 


