Moselund haveforening
Bestyrelsesmøde 2. august 2011

Mødedeltagere
Mie Merete Olesen
Jan Stenhøj Christensen
Christian Thillemann
Sidsel Haulrik Bech
Kent Henriksen

Dagsorden
Fremtidige bestyrelsesmøder
Legeplads ved fælleshuset
Hjælperfest
Fællesdag den 20. august
Oversigtskort
Udlejning af borde og stole
Stemning i foreningen
Vejnavne
Vedr. generalforsamlingen

Fremtidige bestyrelsesmøder
Fremtidige bestyrelsesmøder vil blive afholdt i tidsrummet 19.30- 22.00. Der vil være
stadigvæk være ”åben bestyrelsesmøde” i fælleshuset fra 19.30-20.00.
Legeplads ved fælleshuset
Legepladsen vil blive bygget op mod sæsonens afslutning. Bestyrelsen (Kent &
Sidsel) indkalder til en weekends frivillig arbejde hvor der skal knokles, men samtidig
hygges. Vi ser gerne at børnefamilierne er repræsenteret med en repræsentant eller to.
Hjælperfest
De forskellige frivillige har gjort det godt og det skal fejres! Derfor afholder vi
hjælperfest lørdag den 17. September. Vi glæder os til at se alle frivillige med
ledsager. Mere info herom følger.
20. august
Opslag om dagens program vil snart kunne findes på foreningens opslagstavler.
Men programmet lyder;
10.00:

Bestyrelsen inviterer til morgenmad for alle

14.00:

Bankospil

17.00-19.00: Intromøde for nye medlemmer
20.00:

Fest for alle med levende musik

”Baumgarden” spiller op til dans efter ”introaften for nye medlemmer” Selvom du/I
har boet her mere end to år og derfor ikke er ny i foreningen, så ser vi gerne, at vi ses
når bandet spiller op til dans omkring kl. 20.
Oversigtskort
Vi mangler oversigtskort, og disse vil snarest blive indkøbt. Christian står for dette.
Udlejning af borde og stole
Vi har ca. 20 stole og omkring 15 borde.
Disse kan lejes ud for 150 kr. pr. weekend.

Stemning i foreningen
Det er vores indtryk at der det sidste stykke tid, har været en lidt dårlig stemning i
foreningen. Dette kommer af, i vores ører, mange bagateller.
Vi opfordrer til, at man, i stedet for at ringe og brokke sig til et bestyrelsesmedlem,
selv gør sin nabo opmærksom på, at man ikke må slå græs efter lørdag kl. 15, at man
selv henvender sig til have nr. 170 og venligt siger, at man ikke må anvende motor og elredskaber om søndagen og at man smiler sødt til ejeren af have 115 samtidig
med at man nævner, at man ikke må have havetelte stående i længere tid. Hvis søde
smil, en henkastet bemærkning eller en kold øl og snak ikke ændre noget, så må vi
bede foreningens medlemmer om at møde op til de jævnlige ”åbne bestyrelsesmøder”
eller i værste fald, skrive en skriftlig klage til bestyrelsen.
Vedr. generalforsamlingen
Hvis man ikke deltog til generalforsamlingen eller bare har interesse i at genhøre
mødet, så er det muligt at erhverve sig et beslutningsreferat eller en komplet
lydoptagelse af mødet på cd hos Kent på telefon 26177003.
Vejnavne
Der er flere som har efterlyst vejnavne i foreningen. Dette er da en super ide! Vi
opfordrer foreningens medlemmer om at stikke hovederne sammen og drøfte/beslutte
et vejnavn til der hvor du/I bo. Kun fantasien sætter grænser og umiddelbart ser vi i
bestyrelsen ingen grund til at finde et fælles tema. Når navnene er på plads, så
indkøber bestyrelsen flotte vejskilte og så..... skal der holdes vejfester (på hver vej)!

