Den 21.09.2021

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28.09.2021 kl. 18:30
1.
2.
3.
4.
5.

Godkende referat fra den 31. august
Status ved formand
Status ved kasserer
Status fra vejambassadørerne
Opdatering af igangværende projekter
§ Rionet hegn ved skoven
§ Arkivering af referater
§ Ulovlig Parkering
§ Hækkampagne
§ Fællesarbejde den 30. oktober
§ Navne på bestyrelsen (telefon – mailadresse – foto)
§ Maling af loftet i Fælleshuset
§ Nye stole til Fælleshuset
6. Næste møde
7. Evt.

Til stede: Finn Sigfusson, Mads Bomberg, Randi Truelsen, Jørg Peper, Charlotte
Thiessen, Allan Palm Hansen.
Afbud: Michaela Simeon.
Referat:
Ad.1: Referat godkendt.
Ad.2: Der er handlet 3 haver. 4 haver er blevet vurderet, og der er køber til en af
dem.

Ansøgning til kommunen om forlængelse af overnatningsperioden er bevilget, og
der må overnattes i haverne fra 1. april til 31. oktober.
Referat fra kredsbestyrelsens repræsentantskabsmøde er gennemgået.
Der er i bestyrelsen ikke helt tilfredshed med kredsens formidling udad til.
Finn kontakter Sundsmark kolonihave, da denne overvejer at melde sig ud af
kredsen.
Kredsfesten er aflyst grundet for få tilmeldinger.
Ad.3: Der er indkøbt ny opvaskemaskine, og en ny måtte til fælleshuset.
Ad.4: Der har været god dialog ved enkelte haver.
Ad.5: a. Rio net hegn er for dyrt. Foreløbig forsøges der med alm. trådhegn,
informationsskilte og vildtkamera. Arbejdsgruppen tager sig af opgaven i løbet af
oktober måned.
b. Arbejdet med arkivering er referarter har været udsat, men ikke glemt. Finn,
Karin og Charlotte arbejder videre med det.
c. to biler er blevet noteret, og en fået opkrævet et parkeringsgebyr.
d. Der er informeret til de haver, der ikke har fået hækken klippen. Der følges op på
det.
e. Opgaver til fællesarbejde d. 30 oktober. Tømme brønde for sand/grus. Tagrender
renses. Fortov på modsatte side luges.
f. Information om bestyrelsen er i orden.
g. Der er indhentet tilbud fra maler.
Jan Uffe har også tilbudt at male loftet i fælleshuset. Han inviteres med til næste
bestyrelsesmøde d. 9 november til nærmere afklaring.
h. Jørg, Randi og Charlotte arbejder videre med ansøgning til fonde.
Ad.6: Næste møde 9. november kl. 18.30

Ad.7: Dato for lukning er vand bliver d. 13 november. Finn sender besked ud til
medlemmerne.
Referent.
Charlotte Thiessen.

