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Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

21.04.2016 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Sommeren nærmer sig, og vi skal have lagt nyt gulv i Fælleshuset. Vi
indhenter tilbud forskellige steder og tager beslutning herefter.

Projekter

Den 29/4 får vi storskraldscontainer, samt haveaffaldscontainer. John N.
bestiller dem.

Pligtarbejde

Allan, have 83, har foreslået, at vi udfylder hullerne i vejen med stabilt grus.
Det vil vi klare ved pligtarbejde den 7/5. Thomas indhenter dog forinden
tilbud på grus, hvorefter vi indkalder. Anette finder ud af, hvem der tidligere
har deltaget i pligtarbejde. Efter pligtarbejde inviteres til en let frokost.

Eventuelt

Da vores tidligere næstformand har solgt sin have skulle vi vælge en nu.
Formanden pegede på Tonni, have 2, hvilket hun tog imod. Vi hilste
samtidig vores nye bestyrelsesmedlem Thomas Hansen, have 36,
velkommen.
Kit, have 39, passer og tilser fremover toilettet i den bagerste ende af
vejen.
Vi har i år en kommunal tømning af slam. Vi har ikke hørt fra dem endnu,
men da vi i øvrigt har brug for tømning ca. hver 14. dag, beder vi vores
gamle slamtømmer om at tømme hver 14. dag.
Der køres fortsat alt for stærk på vejen. De 15 km/t overskrides tit, og der
køres vildt stærkt. Vi tager fat i den lokale betjent, så skiltningen er på
plads, og så får vi et skriv fra politiet, som vi runddeler. Anette tager fat i
politiet.
Vi diskuterede fremtid brug og leje af Fælleshuset efter det godkendte
forslag på Generelforsamlingen. ”Tøseklubben” samt ”Billiardklubben” kan
benytte huset vederlagsfrit fremover, da det er med til at fremme sociale
arrangementet. Alle haveejere skal betale 500 kr. for leje af Fælleshuset.
Have 56 er sat til salg, da ejeren er fraflyttet Køge Kommune

Næste møde/
mødedatoer

29.04.2016 Storskraldscontainer + haveaffaldscontainer
07.05.2016 kl. 10:00 Pligtarbejde (der indkaldes)
29.05.2016 kl. 10:00 Havevandring
03.06.2016 Storskraldscontainer + haveaffaldscontainer
12.06.2016 kl. 10:00 Pligtarbejde (der indkaldes)
23.06.2016 kl. 18:00 Skt. Hans fest i Fælleshuset (v/Billardklubben)

24.04.2016/Anette Fladberg

