Referat D 01-04-2014
Tilstede : Kalle , Mie , Hanne , Annika , Kent.
Thorkild har fundet en trailer hos brenderup , med sider. Den koster 8600kr , og skulle være rigtig
god.
Ang vagtværn : vi har hørt fra en forening der har vagtværn, de har dog stadig indbrud. Man kan
sige at folk skal især passe på og holde øje ved sæsonstart og slut, da der er højsæson for
indbrud. Det er en god ide at tænde og slukke lys, evt ved timer.
Vi henvender os til bestyrelsen for østjysk bolig ang hængelås på porten ved have 162.
Vi vil revidere vores procedure ang venteliste. Mere om dette senere.
Vi taler en del om trailerudlejning, trailer ordning, hvordan man skal betale, booke osv
Vi arbejder en del på indkaldelse til generalforsamling, gennemgår hvem der er på valg, mv.
Vi slår stillingen som vicevært/ handyman op, man må henvende sig til bestyrelsen ang
beskrivelse. Vi forventer at der gives vederlag i form af halv haveleje.
Vi slår stillingen som pladsmand op, idet Eigil opsiger sin stilling.
Vi har aftalt at vi skal købe en boremaskine. Dette gør Kalle. Hanne tjekker med hendes kontakter
om hun kan få rabat.
Ang p øst, der har vi en stor tank liggende under jorden. Den skal fyldes da den udgør en fare ,
eftersom den er ved at ruste , Mie kender en entreprenør som hun vil spørge i morgen.
Vi trænger i den grad til nye havemøbler til terrassen ved fælleshuset.
Vi mangler en varmepumpe til øverste del af fælleshuset.
Vi kigger på møbler til terrassen i ugens løb, de har tilbud i jysk i denne uge.
Ang vores forsikringer vil Codan ikke komme ud til os , og var i det hele taget ikke særlig
behjælpelige.
Vi har en forsikring hos Tryg , ved er lidt usikre på hvad den dækker.
Vi aftaler et nyt møde :
Mandag hos Annika

