D.22.januar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 15 . januar 2019

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.
Forberedelse af Generalforsamling
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.
Kommunen har henvendt sig i forhold til en eventuel ulovlig beboelse i Kolonihaven i
vinterhalvåret.
Ad.3:
Regnskabet er afsluttet.
Børge fremlægger.

Ad.:4:
Der har været 3 udlejninger i december.
Tove og Karin er i gang med redigere lejekontrakten, så den kan være på ét stykke papir.
I forhold til brandforsikringer er det vigtigt, at vi orienterer de berørte medlemmer om de nye
regler, som blev vedtaget på Kolonihaveforbundets kongres i 2018. Reglerne om, at alle skal
have en brandforsikring gælder kun for haver med nye lejekontrakter. Det betyder, at reglerne
gælder for haver, der er købt i 2016 og efterfølgende.
Ad.5.:
Der lægges en plan i forhold til afholdelse af generalforsamling.
Vi er blevet opfordret af Kredsen til at overgå til Kolonihaveforbundets standardvedtægter, da
de vedtægter vi har nu, er forældede og uklare.
Vi beslutter at stille forslag om nye vedtægter på Generalforsamlingen 2019.
For at få vedtaget nye vedtægter skal 2/3 af medlemmerne møde op og 2/3 af de afgivne
stemmer skal gå ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkelig stort, kan der indkaldes til ny
Generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de
afgivne stemmer.
Mads og Karin gør materialet klar.
Ad.6.:
48 havelodder har ikke vandure.
Claus og Mads fremlægger forslag om, hvordan fremtidige vandure monteres.
Mads udarbejder en vejledning.
Vi beslutter, at fremtidige vandure skal være mindst 20 cm. over jorden, således at de er lettere
at aflæse og for at undgå kondensvand i uret.
Mads har indhentet tilbud fra 3 forskellige firmaer, og vi beslutter, at Foreningen indkøber
materialerne, så medlemmerne kan få fordel af mængderabatter.
Ad. 7:
Forberedelse af Generalforsamling.
Ad.8:
Næste møde er den 19. Februar kl. 18 hos Mads.
Ad.9:
De hvide rør, som ligger på parkeringspladsen, kan afhentes af medlemmerne mod, at de fylder
det hul, som røret ligger ved.
Karin laver opslag på hjemmeside og opslagstavle.

Referent Karin Bentzon

