Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 18.december 2018

D. 27.. december2018

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

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Overordnet status v. Mads
Rapport v. Børge vedr. regnskab og økonomi.
Rapporter fra diverse arbejdsudvalg.
Prioritering af opgaver resten af sæsonen.
Vandure - opfølgning
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:
Hærværket på Gyldenlakstien nr. 20 er desværre ikke opklaret. Politiet har henlagt sagen.
Sagen bliver genoptaget, hvis der kommer nye oplysninger.
Mads og Claus har brugt mange timer på, at rydde op i Fælleshusets depoter. Der er sat nye
persienner op, og alle de løse genstande, der var pillet ned under malingen, er nu genopsat.
Der er købt en ny industrikaffemaskine til Fælleshuset.
Ad.3:
Børge orienterer om regnskab og økonomi.
Der er blevet betalt indmeldelsesgebyr for have 218.
Ad.:4:
Tove orienterer om de kommende udlejninger af Fælleshuset.
Tove og Karin har moderniseret lejekontrakten.
Der er sat opslag op på hegnet mod skoven, hvor Skov- og Naturstyrelsens indskærpninger
fremgår.
Ad.5.:
Udskiftning af det gamle jernrør i Gyldenlakstien og renovering af vejene skal udføres inden
sæsonstart.

Ad.6.:
Claus har ikke haft tid til at lave en instruktion om, hvordan vandurene skal monteres. Det vil
han gøre imellem jul og nytår.
Vandforbruget er steget kraftigt efter den varme sommer.
Der nedsættes et lille udvalg, som skal få styr på regelsæt vedr. vandurene.
Mads og Claus med Karin som sekretær tager sig af det.
Ad. 7:
I forhold til de nye regler om, at alle - med nye lejekontrakter - skal have Brandforsikring
afventer vi nærmere instrukser fra Kolonihaveforbundet og Kredsen. Karin kontakter et
medlem, som sidder i Kredsens bestyrelse og beder ham tager det op i det forum.
Ad.8:
Den kommende Generalforsamling vil være den 10. Marts kl. 14 i Fælleshuset.
Børge er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Tove er på valg og vil gerne opstille.
Claus er på valg og overvejer, om han har tid til at tage endnu en periode.
Lene vil gerne stille op som suppleant igen.
Der nedsættes et lille udvalg, der skal forberede Generalforsamling: Mads og Karin.
Ad.9:
Generalforsamling.
Vandure.
Ad.10:
Næste møde er den 15. Januar kl. 18 i Fælleshuset.
Ad.10:
Intet.

Referent Karin Bentzon

