D. 12. august.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 7. august 2018

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

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Planlægning af næste Fællesarbejdsdag.
Hækkampagne.
Støjgener fra udendørs musikafspilning.
Havepræmiering – diplomer. Hvem gør hvad.
Prioriteringsliste.
Hvad er vores plan med den gamle vandledning i Gyldenlakstien?
Kredsfest.
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Børge Thisgaard, Claus Lykkegaard, Tove Boysen og Karin Bentzon.
Fraværende med afbud: Kenneth Eis og Lene Rempt.
Ad.1. :
Referat godkendt.
Ad.2:
Mads orienterer.
Havevurderingerne er afsluttet. Resultatet er opsat dels på opslagstavlen ved klubhuset og
dels på hjemmesiden.
Ad.3:
Børge orienterer om den økonomiske status og fremlægger konteringsinstruks.
Derudover fremlægger Børge forslag til forhøjelse af kontingent og gebyrer. Beder bestyrelsen
overveje forlaget.
Kontrakt vedr. rengøring af toiletter underskrives af Tove Boysen.
Ad.4.:
Intet.

Ad.5.:
Årets sidste fælles arbejdsdage bliver den 30. september kl. 14 og den 27. oktober kl. 14.
Børge har lavet et forslag med eksempler på arbejde, der er velegnet til fællesarbejde.
Ad 6:
Desværre lever alle hække ikke op til reglerne.
Vi beslutter at lave en hækkampagne.
Mads og Karin kikker på hækkene
Ad.7:
Der har været en klage over nabostøj med alt for for høj afspilning af musik.
Vi aftaler at sætte et opslag op på opslagstavlen og hjemmesiden.
Karin udarbejder forslag.
Ad. 8:
Karin laver diplomerne. Mads køber rammerne og Børge køber gavekort til Plantorama.
Ad. 9:
Vi er nødt til at prioritere opgaverne i forhold til økonomien.
Børge undersøger, hvilke arbejdsopgaver, der er penge til resten af året.
Ad.10:
Claus kontakter VVS ‘er, jfr. aftale på sidste møde.
Ad.11:
Der er Kredsfest i Haderslev den 6. oktober.
Opslag på hjemmeside og opslagstavle.
Ad.12:
Planlægning af opgaver til næste fælles arbejdsdag.
Ad. 13:
Den 28. august kl. 18.30
Ad.14:
Intet.

Referent Karin Bentzon

