Bestyrelsesmøde, Haveforeningen Moselund
Placering:

Fælleshuset

Dato:

12.09.2022

Tidspunkt:

17:30

Deltagere:

Fraværende:

Rene Søgaard, Erik Christiansen, Martin Frydendal Christensen, Peter Elmegaard
Adelhelm, Martin Palm.
Malene Thulstrup

Dagens dagsorden:
1. Billeder til hjemmesiden
Jørn, kasserer, skal have taget et billede.

2. Indkøb af borde
Erik præsenterer et forslag til indkøb af nye borde til fælleshuset. Bestyrelsen vedtager at
indkøbe 12 borde.

3. Puslebord
En beboer har doneret et puslebord til fælleshuset.
René og Erik vil sørge for at det bliver monteret i løbet af vinteren.

4. Udskiftning af Melissa kaffemaskine
Det er blevet bestyrelsen foreslået, at kaffemaskinen i køkkenet udskiftes med en mere
brugervenlig maskine ala en Mokkamaster – det iværksættes.

5. Aarhuskredsen
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-

20. september 2022 er der repræsentantskabsmøde i Kolonihaveforbundet, Aarhus
Kredsen. Erik deltager og gerne en mere fra bestyrelsen, hvis det er muligt

-

Tirsdag den 25. oktober afholdes der dialogmøde 18.30 - 21.00 i Aarhuskredsen. Erik og
Jørn deltager. Alle må komme, dog er der en tilmeldingsfrist. Det afholdes i
Foreningshuset, Haveforeningen Norringholm 950, 8260 Viby J.

6. Indkøb af hækplanter
Erik vil udarbejde en skrivelse, som informerer foreningens medlemmer om deadline for
bestilling af hækplanter.

7. Vandaflæsning
Jørn har sendt mail til foreningens medlemmer omkring aflæsning af vand. Det er vigtigt at
medlemmerne aflæser korrekt. Vand skal aflæses 01.10. Indrapportering af
vandaflæsningen skal ske senest 14 dage senere.
Martin vil sende påmindelser ud via FB op til aflæsningstidspunktet, for at højne chancen
for et stort antal rettidige indberettede vandaflæsninger.

8. Status på trailere
De fleste trailere er nu registreret ved foreningens bestyrelse. Der er endnu 3-4 uanmeldte
trailere. Bestyrelsen diskuterer det videre forløb. Herunder hvordan vi finder frem til
ejerne, eventuelt via involvering af politiet. Alternativt: hvem som eventuelt vil afhente de
ikke anmeldte trailere.

9. Lejeafgift for udlejning af fælleshuset.
Det er af et medlem blevet foreslået, at lejeafgiften for at leje fælleshuset bør reguleres i
henhold til stigende elafgifter osv. Bestyrelsen diskuterer hvorvidt et eventuelt overskud
kan anvendes til vedligehold, indkøb af nyt interiør osv.
Jørn vil til næste møde præsentere dele af regnskabet som relateres til fælleshuset. Til
næste møde vil dette gennemgås og penge kan allokeres til renovering.

10. Beboersager:
Bestyrelsen diskuterer interne anliggender.

11. Parkering på havegangene
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Der er blevet udarbejdet et brev, som distribueres til medlemmerne online.

12. Udlån af haver i foreningen.
Bestyrelsen diskuterer gældende procedure for udlån af kolonihaver.
Det vil blive taget med videre til dialogmøde på Kredsen.

Bestyrelsens underskrifter:
12.09.2022

____________________________________

___________________________________

René Søgaard

Erik Christiansen

____________________________________

___________________________________

Jørn Schlaikjer

Peter Elmegaard Adelhelm

____________fraværende____________

____________________________________
Martin Frydendal Christensen

Malene Thulstrup

____________________________________
Martin Palm
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