D. 6. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 2019 kl. 18.30
i Fælleshuset.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Overordnet status v. Mads.
3. Rapport v. Finn vedr. regnskab og økonomi.
4. Forsikringer, herunder fællesforsikring
5. Rapporter fra diverse arbejdsudvalg
- Toiletter
- Fælleshuset
- Græsklipning
- Hjemmeside
6. Evaluering Fællesarbejdsdag 29. september 2019
7. Bilkørsel og parkering – evaluering
8. Vandlukning og aflæsning af vandure
9. Reparation af vandledning
10. Punkter til næste møde.
11. Næste møde
12. Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Tove Boysen, Finn Sigfusson, Anne Jette Ossian, Mihaela Simion og Torben Baun
Madsen

Ad. 1 :
Referat godkendt.
Ad.2:
Mads har haft kontakt til kommunen angående skilte (hunde/vejbump). Kommunen oplyser at
det er for vores regning. Mads har købt skilt med vejbunp.
Der var 12 deltager fra vores forening til kredsfest, en super god fest.
Mads har sendt liste til Tove omkring hvem der har leje af Fælleshuset til gode.
Næsten alle præmier er udleveret og vi har fået en plante (Arancio citrus sinensis) sponsoreret
fra Plantorama (mod køb af gavekort)

Ad.3:
Finn har bogført betalinger for 2. halvårs opkrævninger. 1. rykker sendt ud og nr. 2 på vej. Der
mangler betaling fra 7 haver.
Regnskab og budget hænger godt sammen.
Ad.:4:
Bestyrelsen foreslår at udbyde brand/ansvarsforsikring. Tilbuddet sendes rundt pr. mail.
Det blev vedtaget at vi skifter forsikring for Fælleshuset, da det nye tilbud er billigere og med
samme dækning.
Ad.5.:
- Toilet.
Lukker for adgang pr. 1. november 2019
-

Græsklipning
Aftalt at Mads klipper hvis det bliver tørt til det.

-

Hjemmeside
Torben vil opdatere med referater og bestyrelsesændringer.
Afventer stadig tilbagemelding vedrørende tæller.

-

Fælleshuset
Udlejet 28/9, 5/10, 26/10 og 23/11

Ad. 6.:
Fællesarbejdsdagen var en stor succes med ca. 30 fremmødte, som ydede en stor indsats.

Ad. 7.:
Det går bedre med kørsel og parkering, der er givet 2 gebyrer på 100 kr., og den ene er
betalt.
Det blev aftalt at vi til foråret vil forsøge med vejbump (brandslanger fyldt med sand)
Ad. 8.:
Der lukkes for vandet den 10. november 2019, Mads sender mail ud til haveejere.
Det blev besluttet at haveejere selv skal aflæse målere, og vi vil herefter lave
stikprøvekontroller.
Ad. 9.:
Finn vil undersøge hvor det nøjagtigt er der mangler udskiftning. Vi har det meste materiale
liggende.
Ad. 10.:
De faste samt forsikringer, Vandlukning, reparation af vandledning, generalforsamling.
Ad. 11.:
Næste møde er aftalt til den tirsdag den 3. december 2019 kl. 18.00 i Fælleshuset.
Ad. 12.:
Intet af referere.
Referent Torben Baun Madsen

