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Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

29.09.2019 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post Intet nyt.

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Intet nyt.

Fælleshuset Intet nyt.

Projekter Vi har indhentet tilbud om helårsvand ved toilettet ved Solsikken. Vi påtæn-
ker at godkende tilbuddet og mangler nu at få de sidste godkendelser på 
plads. Vi opsætter overvågning, så vi er sikre på, at alt er in takt ved toilettet.

Vi har klargjort ansøgning om et legat til helsårsvand og afventer.

Vi afventer forsat et endeligt tilbud om bom projektet fra elektriker. Der er 
kommet nye regler for tilslutningsafgift, som gør, at vi nok får en billigere 
løsning. Tilbuddet skulle modtages i næste uge, hvorefter Johnny giver 
besked til bestyrelsen og vi handler herefter.

Fællesarbejde Der har været afholdt pligtarbejde den 1/9, og de have lejere der ikke mødte 
op blev indkaldt den 22/9. De have lejere der heller ikke mødte op her vil få 
tilsendt girokort på 500 kr. jf. gebyrlisten.

Eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer har solgt haven, hvorfor suppleanter er indtrådt i 
bestyrelsen: Keld, have 36, som bestyrelsesmedlem, Susanne, have 5, som 
kasserer. 

I vintersæsonen ændrer vi bestyrelsens telefoniske træffetid til en gang om 
ugen.

Der er blevet udfærdiget et nyhedsbrev, som sendes til alle have lejere. Der 
vil tillige henover vinteren blive sendt flere nyhedsmails i takt med at der 
indkommer friske nyheder.

Vi har besluttet at sende vores vedtægter til advokat for gennemgang af 
fortsat korrekthed og beder samtidig advokaten kommet med oplæg på 
ordlyden i påkravsbrev nr. 1, 2 samt eksklusionsskrivelse. Samtidig har vi 
gjort materiale klar til vores sag mod en have lejer, og vi sender de ønskede 
papirer til advokaten med effektuering snarest.

Næste 
møde/mødedatoer

04.11.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
06.01.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
02.03.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

29.09.2019/
Anette Fladberg


