D. 4. Juli 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 3. juli 2018

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Persondata.
Endelig stillingtagen til havelodsnumre.
Afregning af vand
Hvad er vores plan med vejene?
Hvad er vores plan med den gamle vandledning i Gyldenlakstien?
Hvad er vores plan med hæk eller hegn ud mod Borgmester Andersens vej?.
Ansøgning om tilskud.
Kørselsregler.
Evaluering af Fællesarbejdsdagen.
Rengøring af toilet – status.
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Børge Thisgaard, Claus Lykkegaard, Kenneth Eis, Tove Boysen og Karin
Bentzon.
Fraværende med afbud: Lene Rempt.
Ad.1. :
Referat godkendt.
Ad.2:
Der er kommet brev fra Kommunen med henstilling om at beskære beplantningen ud mod
vejen, da der er vokset tjørnegrene og brombærranker ud over vejmatrikel.
Mads har bedt det firma, der tager sig af det grønne område, om at beskære hegnet.
Stedmoderstien 20 er solgt.
Ad.3:
Børge orienterer om den økonomiske status.
2 haver er opsagte på grund af manglende betaling.

Børge har lavet en gennemgang af vores forsikringer og fået dem rettet til, så de passer til de
faktiske forhold.
Ad.4.:
Claus fortæller, at det går rigtig godt med firmaet, der passer det grønne område.
Kenneth orienterer om, at der ikke har været udlejninger siden sidste bestyrelsesmøde.
Mads udskifter defekt lampe.
Karin har haft kontakt til de ansvarlige for lejekontrakten fra Kommunen og
Kolonihaveforbundet.
Lejeaftalen vil komme til at gælde for 10 år og bliver udfærdiget snarest.
Ad.5.:
Der er kommet nye regler i forhold til persondataloven.
De ligger på Forbundets hjemmeside.
Mads opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at sætte ind i reglerne.
Ad 6:
Karin har haft kontakt til både kommune, Kreds og Kolonihaveforbundet i forhold til at få styr
på, hvilke havelodsnumre, der skal benyttes, da der hersker en sand forvirring.
Alle instanser er enige om, at det er adresserne, der skal benyttes – altså hedder det
Tagetesstien nr. 14 og ikke Sønderskovens haveforening nr. 214 eller Tagetesstien nr. 214.
Problemet er nemlig, at hverken postvæsen, brandvæsen kan finde os, hvis vi ikke har de
rigtige numre på vores postkasser. Det er også et problem, hvis man søger på KRAK.
Gyldenlakstien 708 findes ikke, mens Gyldenlakstien nr. 8 snildt kan findes.
Ifølge kontaktpersonen i Kolonihaveforbundet er de ”lange” numre udelukkende til
administrativ brug.
Ad.7:
Børge har lavet et gennemarbejdet overblik over afregning af vand for den kommende
periode.
Alle nikker ja til udkastet
Ad. 8:
I forhold til hullerne i vejen er planen at forsøge at reparere hullerne efter en professionel
vejledning.
Der laves først et forsøg med de store huller på parkeringspladsen.
Ad. 9:
Claus tager kontakt til VVS´er for at få et overblik over, hvordan vi griber det an i forhold til
udskiftning af de gamle jernrør i Gyldenlakstien - og får et overblik over de estimerede
udgifter i den forbindelse.
Ad.10:
Vi beslutter, at der skal være hegn ud mod Borgmester Andersens vej.
Det nuværende hegn skal trimmes og renses for planter, der ikke hører hjemme i hegnet fx
brombær.
Ad.11:
Vi drøftede forskellige muligheder for at søge tilskud.
Tages op igen på næste møde.

Ad.12:
Kørselsgodtgørelsesregler i forbindelse med kurser, møder m.v.
Det er statens laveste takst, der gives. Der tilstræbes fælleskørsel. Ønsker man at køre selv,
betaler man selv.
Ad. 13:
God og positiv fællesdag.
Der kom ikke så mange medlemmer som sidste gang.
Skyldes sikkert, at ferien er begyndt , og at vi har annonceret, at der kommer en ekstra fælles
arbejdsdag i september.
Ad.14:
Desværre bliver aftalen med det firma, der skal tage sig af rengøringen på toiletterne ikke
overholdt.
Mads er blevet enig med firmaet om, at aftalen stopper øjeblikkeligt.
Tove Boysen påtager sig rengøringen af toiletterne resten af sæsonen.
Ad.15:
Prioriteringsliste
Tilskud
Hvad gør vi med vejene?
Ad.16:
Næste møde er tirsdag den 7. august kl. 18.30.
Ad. 17:
Kredsen kommer på haverundtur den 21. Juli.
Claus sørger for øl, kaffe og vand.
Mads meddeler, at et medlem i år har 25 års jubilæum

Referent Karin Bentzon

