Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 2. oktober 2018

D. 8.oktober2018

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

Konstituering
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Sag vedr. tidl. formand.
Planlægning af opgaver til næste Fællesarbejdsdag.
Hækkampagne – opfølgning.
Havepræmiering – opfølgning
Evaluering af fællesarbejdsdagen den 30. september
Lukning af vand. Hvornår?
Vandure.
Maling af klubhus.
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Claus Lykkegaard, Tove Boysen, Lene Rempt fra kl. 19 - 20 og Karin Bentzon.
Fraværende med afbud: Børge Thisgaard.
Ad.1:
Kenneth Eis har af private grunde ønsket at træde ud af bestyrelsen.
!. suppleant Lene Rempt ønsker ikke på nuværende tidspunkt at træde i bestyrelsen, men vil
gerne fortsætte som suppleant.
2. Suppleant Tove Boysen takker ja til opgaven.
Hverken Tove Boysen eller Claus Lykkegaard har mod på posten som næstformand.
Karin Bentzon indvilliger i at tage posten sammen med sekretærposten indtil
generalforsamlingen.
Tove vil gerne tage udlejning af Klubhuset som sit ansvarsområde.
Ad.2. :
Referat godkendt.
Ad.3:
Mads orienterer.
Haveloddet Tagetesstien 18 er solgt.
Havemanden, der slår græs omkring klubhuset kan ikke klippe ved hegnet, da underlaget er for
ujævnt.

Der har været en udlejning af klubhus siden sidste møde.
Mads takker alle for deres store indsats til Fællesarbejdsdagen.
Ad.4:
I Børges fravær orienterer Mads om økonomien.
Der er 10 haver, der ikke har betalt kontingent.
Økonomien er fin.
Ad.5.:
Claus har haft kontakt til VVS ‘er for at få et overslag over, hvad det vil koste at skifte det gamle
jernrør i Gyldenlakstien. Da der er for mange usikkerhedsmomenter i forhold til det gamle rør,
er det ikke muligt at få et overslag.
”Toiletudvalget”, som består af Tove og Karin besluttede primo september, at der kun skal gøres
rent på toiletterne en gang om ugen, da der nu er lavsæson i Kolonihaveforeningen.
Ad.6.:
Der har - siden den nye bestyrelse tiltrådte - verseret en sag med den tidligere formand.
Da bestyrelsesskiftet skete inde i 2018, skulle der være revision af regnskabet for de måneder,
hvor den gamle bestyrelse havde ansvaret indtil den ekstraordinære generalforsamling den 15.
april 2018. Det viser sig ved denne revision, at den tidligere formand uretmæssigt har fået
udbetalt 2000 kr., jfr. uddrag af revisionsbemærkningerne fra den 16. maj 2018:
”Vedr. bilag 21 den 1.3.2018:
Der er fejlagtigt udbetalt 2000 kr. til rengøring af toilet.
Der er for 2018 ikke udpeget en person til toiletrengøring, idet der på den ekstraordinære
generalforsamling den 15.4. blev besluttet, at den nye bestyrelse indtil videre varetager opgaven
selv.
Revisorerne er af den opfattelse, at denne betaling ikke kan opfattes som et tilgodehavende fra
tidligere år, da regnskaberne viser, at der såvel i 2016 som i 2017 er udbetalt 2 gange pr. år:
4.7. 2016 – bilag 18 – første udbetaling
23.10.2016 – bilag 183 – anden udbetaling.
24.2.2017 – bilag 24 – første udbetaling.
7.8.2017 – bilag 149 – anden udbetaling.
Endvidere fremgår det af bestyrelsesreferatet fra den 11.3.2016””……….betalingen 2 x 2000kr. skal
udbetales i juni og december””
Vi har i bestyrelsen efterfølgende inddraget Kolonihaveforbundet og Kredsen, afholdt møde og
sendt breve til den tidligere formand, hvor vi beder om tilbagebetaling af de 2000 kr. Den
tidligere formand har ikke ønsket at deltage i møde med Kredsen og Mads Hansen og Børge
Thisgaard, ligesom han heller ikke har svaret på de udsendte breve, hvor han bedes
tilbagebetale det skyldige beløb eller aftale en afdragsordning med kassereren eller fremlægge
dokumentation, hvis han er uenig med os i vores påstand om det skyldige beløb.
Via mellemmænd har vi erfaret, at han ikke ønsker at betale beløbet tilbage, men at vi kan gå i
retten med vores krav.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at det ikke er klogt at risikere medlemmernes penge på en
omkostningstung retssag for at inddrive 2000 kr..
Derfor foretager vi os ikke mere i denne sag, medmindre der på den kommende
generalforsamling ytres ønske herom.
Ad. 7:
Til årets sidste Fællesarbejdsdag er opgaverne følgende:

Fra kl. 13.30 – 15.00 skal der renses kloakker i vejene, luges omkring klubhus, renses tagrender
på klubhuset og anrettes kaffebord + diverse.
Kl. 15 har vi sæsonafslutning med præmieuddeling til veldyrkede haver og fejring af
Karunakran Subramaniam, som har 25 års jubilæum i Haveforeningen Sønderskov.
Karin sætter opslag op.
Mads, Claus og Karin bager kage, og Tove sørger for blomster til at pynte bordene.
Ad.8:
Mads og Karin arbejder videre med hækkampagnen.
Ad. 9:
Plantorama har sponseret en præmie i år. Stor tak til Plantorama.
Præmierne for veldyrkede haver bliver uddelt på årets sidste Fællesarbejdsdag, bortset fra
Kommunens vandrepokal og Sponsorpræmien fra Plantorama. Disse præmier uddeles til
Kredsfesten i Haderslev den 6. oktober.
Ad.10:
Fællesarbejdsdagen den 30. September var en stor succes.
Stor tak til alle, der mødte op. Også stor tak til dem, der havde bagt kage og givet brød.
Der mødte rigtig mange medlemmer op.
Det var ekstra glædeligt, at der mødte flere op, som allerede tidligere havde deltaget.
Det er dog stadig kun halvdelen af medlemmerne, der har deltaget.
Vi besluttede at pointere, at det til Fællesarbejdsdagen den 27. oktober er sidste chance for at
undgå en bøde.
Ad.11:
Der lukkes for vandet og læses vandure af den 4. november 2018.
Ad. 12:
Udskydes til næste møde
Ad. 13:
Rita og Jan-Uffe har været så søde at tilbyde at male klubhuset indvendigt.
De går i gang i den kommende uge.
Claus og Mads gør klar til malerarbejdet.
Ad.14:
Vandure.
Arbejdsopgaver resten af året.
Ad. 15:
Næste møde er den 20. november kl. 19
Ad.12:
Intet.
Referent Karin Bentzon

