Haveforeningen
!

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

01.05.2017 i Fælleshuset
Elsebeth
Anette Fladberg

Indkommen post

Vi har fået en forespørgsel på opsætning af hegn. Svaret hertil er, at der
kun må opsættes levende hegn.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Vi har nu fået nyt køleskab og ny fryser i Fælleshuset. Det er industri
modeller, men de skulle dog være meget strømbesparende.
Der er mange haveejere, der har nøgler til Fælleshuset. Vi vil diskutere
med billardklubben hvilke personer, der fremover skal have nøgler til huset.
Der mangler en del duge samt service i Fælleshuset. Det forsvinder efter
udlejning, og vi vurderer, om vi fremover skal tælles alt op efter udlejning.
Der kom et ønske om investering i en emhætte i køkkenet. Svaret var nej,
idet det er en gipsvæg, som ikke vil kunne holde en emhætte.

Projekter

Forslaget på generalforsamlingen om fremtidig elektronisk post er trådt i
kraft og det koster således 50,-, hvis man ikke har en email. Vi laver
hurtigst muligt en samtykkeerklæring, så vi får OK til elektronisk post til
haveejerne.

Pligtarbejde

Intet nyt.

Eventuelt

Det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Tonni Jensen
forslog Thomas som ny næstformand, hvilket Thomas accepterede.
Vi har netop haft storskralds- og haveaffalds containere. I havecontaineren
var smidt borde og stole – tillige på private trailere. I storskraldscontaineren
fik man det indtryk, at inventar fra private hjem blev tømt. Vi overvejer på
det kraftigste at afskaffe fremtidige containere og henviser i øvrigt til Kara.
Der er mange haver, hvor bebyggelsesprocent er alt for høj. Vi vil således
sende breve til de haver, der ikke har overholdt reglerne efter vores
påkravsbreve (have 43, 47, 68, 69, 75). Vi sender ligeledes breve til
haveejere, der ikke overholder reglement for bopælspligt, udlejning etc.
Der opnåedes enighed om en menu til årets sommerfest og musikere er
bestilt. Der laves som altid opslag på tavlen med betaling i Fælleshuset.
H/F Den permanente har fået udbedret den dårlige vej af kommunen. Vi
har spurgt kommunen om dette, og de kommer og ser på vores vej.
Vi indhenter i indeværende uge tilbud på indlægning af helårsvand i
Fælleshuset og toilet.

Næste møde/
mødedatoer

07.05.2017/
Anette Fladberg

26.05.2017
Storskrald- og haveaffaldscontainer
28.05.2016 kl. 10:00 Havevandring
10.06.2017 kl. 10:00 Pligtarbejde (der indkaldes)
05.06.2017 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
23.06.2017 kl. 18:00 Skt. Hans fest i Fælleshuset
03.07.2017 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
22.07.2017 kl. 18:00 Sommerfest i Fælleshuset

