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D. 3.12.2019

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2019
Dagsorden:

1.a Konstituering af sekretær.
1.b Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Overordnet status v. Mads
3. Rapport v. Finn vedr. regnskab og økonomi.
4. Aflæsning af vandure
5. Forsikringer, herunder fællesforsikring
6. Planlægning af generalforsamlingen
7. Rapporter fra diverse arbejdsudvalg
- Toiletter
- Fælleshuset
- Græsklipning
- Hjemmeside
8. Reparation af vandledning
9. Punkter til næste møde.
10. Næste møde
11. Evt.

Referat:
Ad.1a
Ad.1b
Ad.2
Ad.3
Ad.4
Ad.5

Ad.6
Ad.7
Ad.8
Ad.9

Torben er trådt ud af bestyrelsen, da han ikke længere bor i Sønderborg.
Finn Sigfusson overtager sekretærarbejdet.
Anne Jette Ossian er herefter fast medlem af bestyrelsen.
Godkendt
På kredsmødet fik Mads at vide, at vores kontingent til forbundet stiger med 6,50 kr.
fra 1.1.2020.
Der er to der endnu ikke har betalt haveleje.
Der er ca.40 haver der mangler at aflæse vandur.
Den 16.12. går vi rundt og tjekker de manglende vandure.
Vi har skiftet forsikringsselskab vedr. Fælleshuset og spare derved ca. 2.000 kr.
Der er to typer af fæles-forsikringer vi kan tilbyde medlemmerne.
En ”Brand, el-skade og grundejeransvar” til 245 kr. pr. år.
En ”Brand, el-skade og grundejeransvar” + ”Bygningskasko” til 745 kr. pr. år.
Vi laver et oplæg til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er berammet til den 23.2.2020
Da Finn nu både er sekretær og kasserer, vil vi spørge om Wisam vil være behjælpelig
med at lægge nye ting på hjemmesiden.
Mads vil være tovholder for at få udskiftet den gamle hovedledning i veje, som endnu
mangler at blive skiftet.
De faste punkter + Generalforsamling, Budget og Nyt punkt til ordensreglerne der
omhandler vandurene.
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Ad.10
Ad.11

Næste bestyrelsesmøde fastsat til 8.1.2020 kl. 18.
Bestyrelsen har snakket om at det ville være fint, hvis festudvalgt også ville arrangerer
forskellige events i fælleshuset som f.eks. Café-aftener eller lignende.
Der er meget tidskrævende at kommunikere med de medlemmer der ikke har en
e-mailadresse. Vi vil derfor undersøge om en forening kan forlange at alle medlemmer
skal have en e-mail.
Referent: Finn Sigfusson

