
Bestyrelsesmøde i HF Sano     04-02-2020 

Til stede: Line, Berit, Ove, Helge, John, Amalie 

Afbud: Karen 

Referat  

1) Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 09-10-2019 – ok  

 

2) Formandens beretning 

Tårnby kommune har faktureret foreningen for 90.000 kr. for brug af genbrugspladsen 

(tidligere 29.000 kr.) 

Tømning af containeren er steget med 54.000 kr.  

Dette er fordelt på alle 156 haveejere i Sano.  

For hver haveejer betyder det en stigning fra 600 kr. til 1332 kr. årligt.  

Udgifter til renovation indeholder også rengøring af containeren.  

 

3) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen er i gang med at lave introskrivelse til nye haveejere, intro til festhuset og råd og 

vejledning til at bygge nyt kolonihavehus.  

 

4) Budget/regnskab  

Helge gennemgår regnskabet for bestyrelsens øvrige medlemmer.  

Der er revision d. 29. februar 2020.  

Regnskab for 2019 er gennemgået og budget for 2020 påbegyndes snarest.  

 

5) Bestyrelsen foreslår at der plantes ny hæk på stykket fra Genbrugspladsen til den store port 

på Vægtergangen. Den nuværende hæk er hullet og slidt.  

Prisen vil være omtrent 80.000 kr inkl. moms. Dette inkluderer vanding de første 3 uger.  

Hækken skal under alle omstændigheder vedligeholdes og renoveres på sigt. Det vil være 

den bedste løsning at udskifte den.  

Det er den enkelte haveejers eget ansvar at vedligeholde hækken ind mod deres egen have, 

men det sker desværre ikke. For at reducere uvedkommende indtrængen anbefales det 

kraftigt at hækken udskiftes.  

Der opfordres til at de enkelte haveejere er opmærksomme på ordensreglerne og 

overholder de regler haveforeningen har vedtaget. 

 

Bestyrelsen forslår at der bygges en kasse til legetøj på fællespladsen/legepladsen. Dette vil 

opfordre til oprydning på legepladsen.  

Der vil blive lavet afmærkning til legecykler, så de ikke ligger og flyder.  

 

Klagesag: Vægterparken oplever at der smides affald ud i de små affaldsspande der er 

placeret i Vægterparken. I vinterperioden stiger affaldet markant i forbindelse med at 

renovation lukkes i HF Sano.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at smide affald ud i skraldespandene i 

Vægterparken eller andre affaldsspande i nærområdet.  

Bruger man sin have i vinterperioden, når der ikke er renovation, skal al affald sorteres og 

afleveres på genbrugspladsen eller bringes hjem til egen bolig.  

 



6) Fællesareal – Intet nyt 

 

7) Fester – intet nyt 

 

8) Næste møde.  

Næste bestyrelsesmøde er d. 10-03-2020 kl. 18.30, hvor der vil være gennemgang af 

indkomne forslag til generalforsamlingen. Sidste frist for indlevering af forslag skal være 

bestyrelsen i hænde d. 1. marts 2020.  

 

Referent: Amalie Gunner/næstformand  

 

 


