Bestyrelsesmøde

28/09-2020

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

1. Den næste generalforsamling afholdes d. 13.03.2021, der vil blive taget højde for Corona
tilstanden på pågældende tidspunkt.
2. Bestyrelsen har drøftet en henvendelse fra et medlem, og udarbejdet et svar.

3. Fælleshuset - manglende vedligehold - samt udlejning
-

Der mangler forskelligt vedligehold på fælleshuset, bl.a. er der en vandhane der er utæt,
dette vil der blive arbejdet på at få udbedret.
Bestyrelsen har drøftet rengøringen i fælleshuset, da denne ikke findes tilstrækkelig.
Bestyrelsen er enige om at fælleshuset sagtens kunne lejes noget mere ud, dette skal dog
først vedtages på næste generalforsamling.

4. Fællesarbejde - hvordan kan vi få medlemmerne til at møde op.
-

Der er stadig et dårligt fremmøder til fællesarbejdet! Bestyrelsen har ikke flere gode ideer
til hvordan man kan øge fremmødet. Det er ærgerligt, at der ikke er opbakning til
fællesarbejdet, da det er vigtigt at foreningens fællesområder vedligeholdes.
Fællesarbejdet er også et godt sted for foreningens medlemmer til at stifte bekendtskab til
hinanden.

5. Trailerparkering - hvordan skal de placeres og hvad med dem der står rundt om i foreningen er der begrænsninger på hvor mange hver have må afsætte?
-

Bestyrelsen har drøftet hvordan trailerne kan organiseres bedre. Der skal muligvis være en
grænse for hvor mange trailer der må stå pr. have. Alle trailer SKAL stilles på foreningens
trailerparkering.

6. Storskraldshuset - jeg mener at der har været afsat et beløb til et nyt.
-

Bestyrelsen vil være på udkig efter et nyt skur, der kan bruges som skraldehus.

7. Flytning af petanquebanen - det må medlemmerne være med til at bestemme.
-

Petanquebanen ønskes flyttet da der er mangel på parkeringspladser. Den kan muligvis
flyttes op til fælleshuset.

8. Aflønning til kontaktperson for pladsmænd - eller måske aflønning til pladsmænd.
-

9.

Bestyrelsen har drøftet om honoraret pladsmændene får, skal fordeles mellem de to
pladsmænd og kontaktpersonen. (pladsmandskoordinatoren)
Dette vil blive taget med som et forslag til næste generalforsamling.

Hybenplanter.
-

Hybenplanterne er blevet fjernet på fællesarbejdet, de er dog vokset op igen. Der arbejdes
i at fjerne dem permanent.

10. Lys på skilte ved hovedindgang.
-

Sikringskassen trænger til at blive skiftet, dette skal bare laves. Bestyrelsen kontakter en
elektriker så det kan blive lavet.

11. Gamle byggesager - de fleste af de gamle byggesager er blevet gjort færdig.
-

Næste møde:

Der er stadig nogle få byggesager der ikke er blevet godkendt, dette er bestyrelsen ved at
tage hånd om.

