D. 29.. august.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 28. august 2018

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

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Planlægning af opgaver til næste Fællesarbejdsdag.
Hækkampagne – opfølgning.
Havepræmiering – opfølgning
Prioriteringsliste – opfølgning.
Kredsfest.
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Claus Lykkegaard, Tove Boysen, Lene Rempt og Karin Bentzon.
Fraværende med afbud: Kenneth Eis.
Ad.1. :
Referat godkendt.
Ad.2:
Mads orienterer.
Jurakurset, som Mads og Karin skulle have deltaget i, er desværre aflyst grundet for få
tilmeldte.
Brev fra Kommunen om, at hegnet ud mod Søndre Landevej skal renses for brombærranker
og andre planter, som vokser ud over fortovet. Mads og Karin gik straks i gang med at fjerne
et kæmpelæs brombærranker.
Ad.3:
Børge orienterer om økonomien.
Ad.4.:
Jfr. efterfølgende punkter.

Ad.5.:
Til den fælles arbejdsdag den 30. september kl.14 er arbejdsopgaven at få renset området
omkring Fælleshuset og parkeringspladserne for ukrudt.
Lene står indkøb til sandwich.
Karin sætter opslag op.
Ad 6:
Mads og Karin har tjekket hækkene.
Desværre lever alt for mange hække ikke op til reglerne.
Vi beslutter at lave en hækkampagne, hvor vi i opslag beskriver, hvordan en hæk skal se ud,
når den overholder ordenreglerne.
Der er få steder, hvor der decideret mangler hæk. De pågældende vil få et brev om at få det i
orden.
Ad.7:
Børge køber gavekort på 250 kr. til Plantorama til de haveejere, der er blevet præmieret med
Diplom. Derudover prøver Børge at forhandle sig til en Sponsorpræmie.
Karin laver Diplomerne. Mads køber rammerne.
Ad. 8:
Det besluttes, at de aktiviteter, der skal prioriteres i år, er maling af Klubhus indvendigt og
udskiftning af den gamle vandledning i Gyldenlakstien.
Ad.9:
Der er Kredsfest i Haderslev den 6. oktober, jfr. opslag på hjemmeside og opslagstavle.
Fra Bestyrelsen deltager Mads og Tove.
Ad.10:
Vandure
Planlægning af fælles arbejdsdag den 27. oktober.
Ad. 11:
Næste møde er den 2. oktober kl. 18.30.
Ad.12:
Intet.

Referent Karin Bentzon

