
Andelsboligforeningen
Havnehaven I

4760 Vordingborg

Referat af bes§relsesmøde d. 8. febru ar 2O7O

Til stede: Annelise, Freya, Svend, Hanne

Dagsorden:

L. Det grØnne område - søen

2. Byggeriet af Etape lll
3. Vedligeholdelsesplan

4. Skiltning ved indkørslerne

5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

lndledningsvis skal bestyrelsen meddele, at det er med sorg vi modtog besked om,

at vores nye bestyrelsesmedlem, Mette Lausten, afgik ved døden i december.

Bestyrelsen fortsætter med de øvrige medlemmer indtil generalforsamlingen i

oktober iår.

Ad pkt. 1. Det grønne område - søen

Zøllner A/S har taget 2 prøver af jorden i forsinkelsesbassinet til brug for det videre

arbejde med vedligeholdelse af søen. Den ene prøve viser ingen forurening og den

anden viser lettere forurening.

Sammen med Etape ll skal vi mødes med Kiss Real Estate, som forventes at gå i gang

med byggeriet på Etape lll til maj i år, om drift og vedligeholdelse af forsinkelses

basinnet. Derfor venter den planlagte oprensning af basinnet.

Ad pkt. 2. Byggeriet af Etape lll

I forbindelse med byggeriet af Etape lll, vides ikke, om evL pilotering vil blive banket

eller skruet ned, og dette er også et emne som vi, sammen med Etape ll, skal mødes

med Kiss Real Estate om.
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Ved "bankning" kan der være risiko for skader/revner i vores bygninger og i givet

fald, vil vi pålægge bygherre at montere følere som måler rystelserne.

Ad pkt. 3. Vedligeholdelsesplan

Vi får inden længe foretaget en prøverensning af køkken /bad ventilationskanalerne.

Vi skal, jf. vedligeholdelsesplanen have udbedret revner i sokler og sålbænke i år, og

skal snarest til at indhente tilbud.

Ad pkt.4. Skiltning ved indkørslerne

I samarbejde med Etape ll, vil der blive opsat skilte om hensynsfuld kørsel pga

legende børn, ved indkørslerne til såvel Etape I som Etape ll. Dette fordi vi har

konstateret, at der somme tider køres alt for hurtigt inde på vores områder.

Ad pkt. 5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

25. april 2CI2} kl. L4:00 hos Freya.



Havedage 2O2O

LØrdag d. 9. maj

Lørdag 27. juni

LØrdag 5. september

Vi mødes som sædvanligt kl. 10:00 på græsplænen ved Blok B.


