Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 20. november 2018

D. 29. november 2018

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

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Evaluering af årets sidste Fællesarbejdsdag.
Henvendelse fra Kommunen vedr. ophold i kolonihaverne efter 1. november.
Prioritering af opgaver resten af sæsonen.
Vandure.
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Claus Lykkegaard, Tove Boysen, Børge Thisgaard, Lene Rempt og Karin Bentzon
Ad. 1 :
Referat godkendt.
Ad.2:
Mads orienterer:
Der er sendt brev til tidl. formand med orientering om, at vi i bestyrelsen har valgt ikke at
foretagetage os yderligere i forhold til det skyldige beløb, medmindre Generalforsamlingen
pålægger os det.
Der er sendt brev fra Bestyrelsen og Kredsen til have 218 med krav om at indbetale 500 kr. i
manglende indmeldelsesgebyr i forbindelse med overdragelsen af haven.
Skov- og Naturstyrelsen har kontaktet Mads som formand for Kolonihaveforeningen i forhold til,
at de har været på besigtigelse af skellet mellem HF Sønderskoven og Naturstyrelsens areal, og
de indskærper, at det ikke er tilladt at beskære bevoksningen indenfor skellet. Der er også
beskåret grene, som går udover skellet - det er Naturstyrelsen indforstået med, så længe det
sker i moderate forhold. Men Naturstyrelsen indskærper, at al beskæring og færdsel på
jorddiget omgående skal ophøre. Det er ligeledes strengt forbudt at deponere nogen som helst
former for affald i skoven – samt at samle brænde i skoven. At samle brænde betragtes som
tyveri og vil blive politianmeldt.
Der har været groft hærværk på Gyldenlakstien nr. 20. Det er politianmeldt. Mads har sendt mail
ud for at opfordre alle, der har set eller hørt noget i den forbindelse om at henvende sig, så
udåden kan blive opklaret.
På Kolonihaveforbundets kongres er det besluttet, at alle – med nye lejekontrakter – skal have
en Brandforsikring pr. 1. Januar 2019.
Stor ros og tak til Rita og Jan Uffe, der har brugt deres fritid på at male Klubhuset indvendigt.

Det er simpelthen blevet så flot.
Det er tæt på, at allongen til vores kontrakt er færdigforhandlet mellem Kolonihaveforbundet og
Sønderborg Kommune. Der er en enkelt knast tilbage. Det er spørgsmålet, om ophold i
Foreningen indtil 1. november, da det er i strid med Lokalplanens ordlyd. Der søges om
dispensation.
Ad.3:
Børge orienterer om økonomien.
Børge fortæller, at alle nu har betalt kontingent
Ad.:4:
Tove orienterer om, at Fælleshuset er udlejet 8.og 9.december.
Tove og Karin udarbejder ny – mere overskuelig – lejekontrakt.
Ad.5.:
Der blev arbejdet effektivt på årets sidste Fællesarbejdsdag. Bl.a. var et hold ovre i skoven og
rydde op og køre skrald væk.
Glædeligt at flere, som allerede tidligere havde deltaget i fællesarbejde, mødte op og gav et nap
med.
Flere var mødt op for at få deres præmie. Karunakran fik gave og nål fra Kolonihaveforbundet i
anledning af sit 25 års jubilæum. Bestyrelsen havde bagt kager for at gøre dagen ekstra festlig.
Ad.6.:
Embedsmand fra Sønderborg Kommune har henvendt sig til os i forhold til, om der er
kolonister, der bor i HF Sønderskoven udenfor sæsonen. Vedkommende slog fast, at det er
kommunens opgave at handle på det, hvis der er nogen, der - imod reglerne - har adresse i
Haveforeningerne hele året.
Ad. 7:
Det prioriteres at udskifte det sidste stykke af det gamle jernvandrør i Gyldenlakstien, samt at
renovere vejene.
Ad.8:
Claus laver en tegning med forslag om, hvordan de fremtidige vandure skal monteres.
Ad. 9:
Brandforsikring.
Ad.10:
Næste møde er den 18. December kl. 17.30 i Fælleshuset.
Ad.11:
Der lukkes for vandet og læses vandure af den 25. november 2018.

Referent Karin Bentzon

