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Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

12.03.2017 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Igen i år har vi fået et legat fra Carl Langes Fonden, hvilket vi bruger til
Haveforeningens pensionister. Kassereren fremviste regnskabet, som
herefter blev godkendt af bestyrelsen.

Fælleshuset

Vi indhenter tilbud fra vinduespudsere for at få en pris på pudsning af
vinduer i Fælleshuset 3 gange i løbet af sæsonen.
Helårsvand i Fælleshuset er blevet diskuteret flere gange. Thomas
indhenter tilbud, hvoreefter vi tager endelig stilling.

Projekter

Johnny har lavet indkaldelse til generalforsamling samt øvrig information,
som skal rundsendes til haveejerne i Havrelyngen. Brevene udsendes
straks.

Pligtarbejde

På næste bestyrelsesmøde aftaler vi, hvad der skal ske ved sæsonens
første pligtarbejde og hvilke haveejere, vi skal indkalde.

Eventuelt

Vi har nu en køber til have 11, som kun mangler at underskrive kontrakten.
Bestyrelsen holder fremover bestyrelsesmøde i Fælleshuset den 1.
mandag i måneden med start den 3. april kl. 19:00. På disse dage vil vi
ligeledes holde åbent for henvendelser i tidsrummet 18:30 – 19:00. Dette
vil også være vores officielle telefontid. Til det formål indkøber John N. en
telefon og nr. oplyses til medlemmerne.
Haveforeningen har modtaget den nye kontrakt fra Køge Kommune. På
baggrund af de nye regler om øget bebyggelsesprocent i haverne, skal vi
have erstattet paragraf 9 i vedtægterne med paragraffen om ”Bebyggelse” i
kontakten.
Til næste bestyrelsesmøde bad Johnny bestyrelsesmedlemmer om at
komme med forslag til, hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne i bestyrelsen i
det kommende år.

Næste møde/
mødedatoer

26.03.2017 kl. 10:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
01.04.2017 kl. 10.00 Åbning for vandet
03.04.2017 kl. 19:00 Bestyrelsedmøde i Fælleshuset
23.04.2017 kl. 10:00 Pligtarbejde
28.04.2017
Storskrald- og haveaffaldscontainer
30.04.2017 kl. 10:00 Generalforsamling
01.05.2017 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset

19.03.2018/Anette Fladberg

