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3.
•

Fællesgennemlæsning af referatet fra generalforsamlingen – alle godkender
det og skriver under.
Ekstraordinær generalforsamling:
Indkommen forslag
1. Forslag til vedtægtsændring. #10.stk.4.
På den ekstraordinære generalforsamling d.18/6 2012.
Valg af vurderingsmænd
Som det er nu, vælger man to vurderingsmænd for to år.
NYT forslag: At man vælger et nyt vurderingsmedlem for Hvert år.
Hvis dette forslag bliver vedtaget, skal det gælde fra 2013.
Dette begrundes med at der skal være mindst tre vurderingsmænd der har været

på kursus når der vurderes haver, ellers kan vi jo ikke selv fremover vurdere
haverne i H/F MOSELUND.”
Palle Nøbbe (Have 130) Aarhus.d.11/6 2012
•
•
1.
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Kent laver stemmesedler og øl/vand billetter og Hanne køber øl og vand.

1.
2.
3.
1.

4. Status af havevandring
Vi har sendt 4 anbefalede breve ud, men ellers er vi generelt tilfredse.

3. Fælleshusbestyrer
Vi har redigeret fælleshusbestyrerens arbejdsopgaver og vi indkalder hende til
næste møde.

5. Opsætning af hylder og strøm i fælleshuset
◦
Hanne spørger Leo (Have 18) om han kan lave strøm i køkkenet i
fælleshuset.
◦
Hanne står for indkøb af hylder til fælleshuset.

6. Parkering af biler + trailere i havegangene
Vi laver flyers til at sætte i ulovlig parkeret biler og trailere + et opslag til
opslagstavlerne.
Vi laver et udkast i fællesskab.
1.
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Havetraktor
Er blevet bevilget og købt.

1.
2.

Næste havevandring
Datoen flyttes fra d. 5. juli til d. juli pga af ferie.

1.
•

9. Vejnavne
Vi inddeler vejene og medbringer et sådant overblik på vores næste havevandring d.
5. juli 2012. Vi håber at finde en person på hver vej der vil være ansvarlig for at
samle vejen og finde på et navn og lave et skilt.

•

Vi skal finde en dato hvor alle vejene i Moselund kan holde vejfester og indvie de
nye navne...vi kan eventuelt forsætte til en fællesfest i fælleshuset.

•
1. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde d. 10. juli aflyses pga ferie.
•
1.

