D. 22. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i Fælleshuset
den 19. marts 2019

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

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Konstituering
Sæsonåbning
Diverse orienteringer
Punkter til næste møde
Næste møde
Evt.

Til stede:
Mads Hansen, Flemming Boye, Tove Boysen, Finn Sigfusson og Torben Baun Madsen
Mads bød velkommen til både nye og gamle medlemmer af bestyrelsen, og takkede for at de 3
nye medlemmer havde sagt ja til valget.
Ad. 1 :
Referat godkendt.
Ad.2:
Første opgave var at få redigeret og godkendt bestyrelsens forretningsorden. Der var kun en
enkelt rettelse: Under punkt 1 skal kasserer rettes til sekretær, da kassereren vælges på
generalforsamlingen.
Nøgler til klubhus og toilet blev udleveret til de 3 nye medlemmer af bestyrelsen.

Finn skal bruge underskrevne vedtægter, forretningsordner og referat fra konstituering. For at
få adgang til bankkonti med mere. Alle medlemmer af bestyrelsen skal aflevere ID i form af
sygesikringskort samt pas/kørekort.
Det blev drøftet om suppleanterne skal inviteres til bestyrelsesmøder, det var der bred enighed
om at det kunne være en fordel for alle. Mads inviterer de 2 suppleanter til næste møde.
Ad.3:
Det blev besluttet at vi åbner for vandet den 6. april 2019. Samme dag mødes vi i kolonihaven kl.
10, hvor der skal aflæses og tages billeder af alle vandure, og samtidig tjekke om der er nogen
der fortsat mangler at få installeret vandure. Dem der mangler vil få besked om at få det bragt i
orden senest 1. maj 2019. Herefter vil bestyrelsen lukke for vandet til de haver der endnu ikke
har installeret et godkendt vandur. Flemming vil undersøge hvordan det bedst kan lade sig gøre.
Vi vil også forsøge om vi den 6. april 2019 kan nå at plombere vandurene. Flemming sørger for
at anskaffe plomberinger, tråd og plomberingstang.
Besked om åbning af vand og varsel af aflæsning af vandure sendes på mail, sættes op i
glasskabet ved klubhuset og lægges på hjemmesiden. I første omgang styrer Finn (og Karin)
hjemmesiden, men på sigt skal Torben sørge for opdateringer og opslag på hjemmesiden.
Ad.:4:
Tove og eventuelt Elsebeth vil sørge for rengøring af toiletter ved klubhuset. Der var enighed om
at rengøringen i 2018 havde været yderst tilfredsstillende.
Renovering af vej er blevet udsat på grund af den store mængde regn vi har haft de sidste 14
dage. Det er stadig målet at bliver gjort inden sæsonstart. Mads arbejder på sagen.
Det samme gælder for udskiftning af vandrør. Det drejer sig om ca 50 meter (4—5 huse). Mads
arbejder på at finde hjælp til at løse denne opgave. Der er sat penge af i budgettet til
udskiftningen.
Ad.5.:
Punkter til næste møde:
Forretningsorden underskrives
Status på toiletrengøring
Vedligehold af græsplæne og udenoms arealer. Hvordan gør vi det?
Status på åbningsdagen
Status plombering
E-mailadresser på alle medlemmer.
Ad.6.:
Næste møde er aftalt til den tirsdag den 2. april 2019 kl. 18.30 i klubhuset.
Ad. 7:
Tove vil sørge for at få sendt bookninger af klubhuset til Torben, så vi kan få opdateret
bookingkalenderen på hjemmesiden.

Referent Torben Baun Madsen

