
Referat fra Bestyrelses møde d.11/3 2018 H/F Baagø 

 
Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse, gav en kort orientering om bestyrelsens arbejde. 
Samt en kort opsummering/orientering om generalforsamlingen 2018 
 
. 
 
Konstituering af bestyrelse blev som følger: 
 

• Formand Henning Lang 
 

• Kasser Bjarne have 1 
 

• Næstformand, Henrik have 76 
 

• Sekretær: Malene, have 73 
 

• Teknisk udvalg: Per, have 61 og Kjell have 71 
 

• Ordensudvalg: Christina have 38 og Malene have 73 
 

1. Det blev vedtaget at kasseren sendes på kasser kursus 
 

2. Det blev besluttet at ordensudvalget inddrager ”menig medlemmer” efter behov så som skit 
runder og andre forekommende opgaver i ordenudvalget. 

 
3. Den officielle åbnings dag for sæsonen 2018 er den 30/3 kl. 10.00 med standerhejsning mere 

info herom på mail samt hjemmeside 
 

4. Bestyrelsen behandlede en ansøgning fra et medlem om at måtte etablere dræn i egen have. 
Dette blev afslået, da bestyrelsen har dette emne på dagsordenen som højt prioriteret i denne 
sæson og i nærmeste fremtid vil komme med en handleplan for fremtidens dræn i 
foreningen. Vi er som forening nød til at have et fælles dræn system der er etableret og 
vedligeholdt som et foreningsprojekt, for at imødekomme den stigende mængde regn vi kan 
forvente i fremtiden.  

 
5. Bestyrelsen udsender en meddelelse om at al færdsel på vejene med maskiner og køretøjer 

ikke er tilladt så længe der ikke er åben for bomme, helt i ånd med hvad der blev vedtaget på 
generalforsamlingen 2018. Eneste undtagelse er tømning af spildevandstanke for at leve op 
til gældende lovgivning på området. 

 
6. Bestyrelsen behandlede en sag om ulovligt spildevands afledning. På grund af en 

frostsprængning inde i et hus hvor medlemmet ikke havde lukket for sin hovedhane. Dette 
medførte at der løb så meget vand ud af den ulovlige afledning som førte en til en 
nabogrund og dette hus blev oversvømmet. Det blev besluttet at medlemmet får en påtale og 
bliver pålagt at få bragt sin spildevands afledninger i lovlig stand i henhold til gældende 
love.  

 



7. Den officielle åbning af H/F Baagø er fastsat til  Lørdag d. 30/3-2018 kl.10 med 
standerhejsning Foreningen er ved denne begivenhed vært for kaffe/brød og en lille en. 
Mere info sendes ud til medlemmer via mail og lægges på hjemmeside samt opslag. 

 
8. Lørdag d. 5/5-2018 vil der være åbent på kontoret for indbetaling af haveleje, der kan kun 

indbetales med kontanter (bestyrelsen arbejder på at skifte bank, hvor der er mulighed for 
mobil betaling). Ved samme lejlighed vil der være mulighed for de havejer der IKKE har 
deres kontraktlige forhold med foreningen i orden, at få dette bragt i orden dette uden 
omkostninger for den enkelt havejer. 

 
9. Bestyrelsen vil ved næste møde få udfærdiget en aktivitets plan for sæsonen 2018. 

 
10. Under punktet evt. var der almindelig intern debat. 

 
11. Næste bestyrelses møde er fastsat til d. 19/3-2018 

 
 
Referatet er godkendt af bestyrelsen 


