Bestyrelsesmøde Hf Moselund d. 20/8 2015
Deltagere: Annika, Rikke, Charlotte (ref.), Bo, Rene
Ad 1) Vedligehold af skolestien: Vi har svært ved at gennemskue, hvem der er forpligtet til at
vedligeholde skolestien – Haveforeningen eller Kommunen. Hvem har ansvaret? Vi har efterspurgt
en lejekontrakt, men den findes umiddelbart ingen steder.
Kommunen lejer stien af os for et symbolsk beløb om året, og vi må deraf også gå ud fra, at
Kommunen har ansvaret, men samarbejdet synes lidt svært, og det kan være svært at få det
nødvendige arbejde udført. I denne omgang er de blevet overtalt til at lappe huller – der går dog
ikke længe før vejen bør lægges helt om. Vi bokser videre, og håber på en løsning.
Ad 2) Jimmi har indtil videre gravet dræn på P-Øst. Det har hjulpet rigtig meget. Der skal yderligere
graves dræn flere steder i foreningen.
• På bagvejen ved have 44/43
• Ved Marketenderstien
• På hjørnet ved nr. 114
• P-Vest
Rene snakker med Jimmi og indhenter tilbud på, hvad det skal koste for det hele.
Ad 3) En haveejer har gravet flere hækplanter op, da der skulle byggematerialer ind i haven.
Planterne er plantede igen med det resultat, at hækken er gået ud. Haveejeren skal betale for nye
hækplanter, da dette er misvedligehold af hækken.
Ad 4) Et medlem efterspørger, hvor længe en skurvogn må blive stående i en have under et
byggeri.
Reglerne er således, at man ved byggeri skal indhente tilladelse fra bestyrelsen til at opstille
skurvogn eller lignende. Denne foranstaltning er derefter tilladt at have stående løbende år plus
maks. 2 år. Når Byggeriet er tilendebragt skal den midlertidige foranstaltning fjernes. Det er god
skik lige at forhøre sig hos sine naboer forinden opsætning, så der ikke opstår nogle
misforståelser.
Ad 5)Præmiefesten er d. 3/10. Der kommer invitationer ud snarest. Til nye haveejere kan vi oplyse
at præmiefesten er den årlige afslutningsfest i haveforeningen samt den fest, hvor vi fejrer de
skønne haver der har fået præmie. Festen koster ingenting – ej heller maden – kun de drikkevarer
I selv kan konsummere. – Derfor KOM GLADELIG TIL FEST.
Ad 6) Havevandring d. 28/8
Ad 7) Næste møde 1/9 – åbent for medlemmer fra kl 1630-17.00

