Haveforeningen
!

Referat af bestyrelsesmøde
Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

26.03.2017 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post

Intet nyt.

Rykkere/klagebreve

Intet nyt.

Regnskab

Intet nyt.

Fælleshuset

Vi har indhentet tilbud fra flere vinduespudsere, hvorefter vi har truffet et
valg. Vi får således pudset vinduer ude og inde i Fælleshuset den 1/4, 1/6
og 1/8. Tonni giver vinduespudseren besked.
Vi skal have malet Fælleshuset udvendigt, og Johnny og John N. indhenter
3 forskellige tilbud på udførsel af opgaven.

Projekter

Vi vil invitere en konsulent fra Thyme til at give et foredrag og gode fif til
hække og haveråd generelt. Thomas og John C. arrangerer et møde.
Trappen til toilettet ved hovedbygningen er meget glat. Vi spuler trappen og
maler med sand for af forhindre skridning.
Toilettet i den anden ende af Havrelyngen er i en slem forfatning igen. Den
udvendige vedligeholdelse er kommunens ansvar, og Johnny tager kontakt.

Pligtarbejde

Tonni indkalder til pligtarbejde i Fælleshuset og Anette skriver breve.
Thomas og John C. indkalder til pligtarbejde med hæk/vej og Anette skriver
breve og laver opslag til tavle.

Eventuelt

Johnny udleverede de nye vedtægter med ændringen af paragraf 9 om
”Bebyggelse” (anført i paragraf 3 i kontrakten).
John N. har købt en mobil, som vi fremover skal bruge ved bestyrelsens
træffetid på mandage fra 18:30 – 19:00. Vi har alle ansvar for at aflytte
mobilen, når vi har vagt. Nærmere instrukser hænges op på tavle.
Vi skal have hjemmesiden op og stå i år, og Anette sender billeder referater
fra i år og 2016 samt øvrige dokumenter til webmaster.
Vi talte påny om en fælles tur med Haveforeningens medlemmer. Vi
mangler dog konkrete forslag, så vi tænker videre over et spændende
arrangement.
Bestyrelsesmedlemmer havde fået til opgave at komme med oplæg til de
forskellige opgaver ifm. bestyrelsesarbejdet. Fordeling er på næste side.

Næste møde/
mødedatoer

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

30.03.2018/Anette Fladberg

Haveforeningen

Arbejdsopgaver i bestyrelsen
Opgave

Hvem

Havevandring

Alle

Overholdelse af vedtægter

Alle

Åbning for vand

Alle

Sommerfest

Alle

Telefontid, mandage

Alle på turnus

Flag ved Fælleshuset

Det bestyrelsesmedlem, der kommer
først i Fælleshuset

Ekstern kommunikation og
kommunale anliggender

Johnny

Regnskaber og betalinger

John N.

Korrespondance, referater og breve

Anette

Salg af kolonihaver, kontrakter

Johnny og John N.

Fælleshuset,
herunder tilsyn og udlejning

Tonni

Pligtarbejde, Fælleshuset

Tonni (Anette breve)

Pligtarbejde, hække og vej

Thomas og John C. (Anette breve)

Vedligeholdelse af hjemmesiden

Preben

Vej, hække og træer

Thomas og John C.

Containere, bestilling

John N.

Toiletter, slamsugning

John N.

Toilet, renholdning, hovedbgning

Elsebeth

Toilet, renholdning, modsat ende

Kit

Grønne arealer, vedligeholdelse

Nahid

