Bestyrelsesmøde

17/03-2021

Referat:
Deltager: Jørn, Mads, Annette, Kristian, Erik, Peter

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag den 17. marts 2021
1 : Siden sidst
a) En af haveforeningens medlemmer er afgået ved døden, bestyrelsen arbejder på at få
afdødes bo gjort op.
b) Der har været en forespørgsel på at bytte haver, dette kan gøres med bestyrelsens
tilladelse.
c) Grundejerforening bymosevej har henvendt sig til haveforeningen ang. Skrald der er smidt i
skoven.
d) Bommen mod jernaldervej er blevet påkørt, bestyrelsen er ved at få oprettet en
forsikringssag på dette.
2: Budget
a) Bestyrelsen har gennemgået foreningens budget. Budgettet bliver renskrevet og sendt ud
til medlemmerne snarest.
3: Opsamling til GF
a) Bestyrelsen har gennemgået forslag der er stillet til generalforsamlingen.
b) Bestyrelsen har drøftet deltagerpligt til fællesarbejdet. Der er i bestyrelsen enighed om, at
man kan blive fritaget for fællesarbejdet af helbredsmæssige årsager. Derfor vil bestyrelsen
lave et forslag om dette, der stilles til den næste generalforsamling.

4: Fællesarbejde og havevandring.
a) Bestyrelsen har snakket om hvordan den kommende sæsons fællesarbejde og
havevandring skal forløbe.
Datoer for havevandring:
- Tirsdag d.04.05.2021
- Tirsdag d.01.06.2021
- Tirsdag d.06.07.2021 (Tjek af hæk)
- Tirsdag d.03.08.2021
- Tirsdag d.07.09.2021
- Tirsdag d.05.10.2012 (Tjek af hæk)
Vær opmærksom på at havevandringen vil blive fortaget i løbet af dagen.

b) Vi har snakket om der kan oprettes arbejdsgrupper - f.eks. en gruppe der vil renovere vores
skilte- en der maler sten - nogen der sørger for at skraldecontainerne ikke bliver overfyldt.
6: nyt fra ventelisten
a) Ventelisten er blevet opdateret, der stå for nuværende 119 på listen. Listen er opdateret så
den tager hensyn til GDPR.
Bestyrelsen har drøftet om der kun skulle være et par dage om året, hvor man kan blive
optaget på ventelisten.
7: nyt fra vurderingsudvalget
a) Gebyret for vurdering af havelod er steget til 1500kr
8: Pladsmedarbejderne
a) Thomas have 45 har overtaget jobbet som pladsmand for Davoud pr.01.03.2021
9: Fælleshuset
a) Annette afholder i nær fremtid et møde med fælleshusbestyreren ang. Arbejdsopgaver.
10: Den forestående kloakering.
a) Erik har en dialog med Århus vand, der kommer et opfølgende brev til foreningens
medlemmer.
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