Referat af bestyrelsesmøde

08/6/2016

Til stede var: Liselotte, Line, Rene, JImmi, Bo og Karen (ref)

Dagsorden:
Nyt fra Formanden.
●

Hjertestarter

Et medlem er kommet med 3 forslag. Liselotte Undersøger priser og hvad pakken indeholder. Vi tager den op
til næste møde.
●

Genetablering af veje efter kloakering.

En anden haveforening har sendt materiale ang knust asfalt og beton. Der kan være forurening i asfalt og
beton. Materialet bliver lagt i en mappe og vi tager den når projektet kommer tættere på.
dette skal i huskebogen.
●

Rettelse til GF - referat

Sekretær retter det og sender til uglereden. bilag til referat.
●

Henvendelse fra et medlem vedr. GF- referat

Til GF blev det besluttet at der skulle være rygeforbud til alle arrangementer. Palle mener ikke at det er
lovligt. Liselotte har snakket med en jurist, det ér ikke lovligt at stemme om sådan et forslag når der er
sådan en stor ændring fra det oprindelige forslag.
Vi laver et skriv om situationen.
Ændringen skal i et bilag til referatet.

●

Hasle - Nyvang grundejerforening: møde d. 29. august kl. 20.15, hos Mette Frølund, Bymosevej
56.

Vi er velkommen.
●

Regnskab for kolonihaveforbundet

Vi har modtaget regnskab.
●

Nye vedtægter fra januar - De skal på nettet. - Det samme skal vores venteliste.

Mie er på sagen.
●

Et medlem - oprydning i have

Liselotte har afleveret advarsel. Og han er i gang.
●

Justering af jordleje

Til information.
●

Skt Hans.

Mange i bestyrelsen har private anliggender, og kan desværre ikke afholde aftenen. Der er et par stykker der
gerne vil hjælpe til.
Liselotte skriver ud og hører om der er nogen der har lyst til at afholde arrangementet.

Nyt fra evt. externe møder, kredsen, medlemmer, post, opsamling fra sidst. osv

Nyt fra Kasseren. (Evt. opsamling fra sidst/status.
a. Forsikringssager.
Forsikringer er opdateret.

Nyt fra næstformanden. (Evt. opsamling fra sidst/status.)
a.

Vedtægter

b.

Referat fra bestyrelsesmøder

c.

Venteliste på hjemmesiden

d.

Har snakket med Hans omkring P-plads ved fælleshuset.

e.

Der er lavet nye nøgler og låse til fælleshus og skur

f.

Formular for adresseændring er oprettet på hjemmesiden

g.

Trailer omregistrering

h.

Rygning i fælleshuset - måske vi kan gøre noget for rygerne - måske et halvtag?

i.

En havelejer har foreslået at der skal laves en anordning til rygerne, dette tages til næste GF.

2. Have 137. Problemet med den høje hæk.
Gartnerne fra østjysk bolig ordner sagen mht hækken ved have 137.
Det vil de gerne med det krav at der bliver ryddet op inde i have 162

Nyt fra Rene. (Evt. opsamling fra sidst/satus.)
3. Have 51 vil gerne have drænet haven.
Enten skal haven ved siden af graves op og så skal de kobles på naboens brønd, eller også skal vi finde de
gamle dræn. vi satser på det sidste. Jimmi og Rene kigger på sagen.
4. Spejl ved svinget ved fælleshuset
Det har tidligere været besluttet at der skal sættes spejl op ved svinget ved fælleshuset, Rene er nu på
sagen.

EVT.
5. Hæk og hækhøjde
Mie gør opmærksom på at hækken må have en max højde på 180 cm. det skal håndhæves.

6. Morgenmadsarrangement.
7. Fællesarbejde den 16. Dem der er til morgenmad hjælper til fællesarbejde og maden.

Næste møde er 4.7.16

