Bestyrelsesmøde, Haveforeningen Moselund
Placering:

Moselund Haveforening, have 34

Dato:

24.10.2021

Tidspunkt:

17:00

Deltagere:

Annette Barrit Lau, Jørn Schlaikjer, Erik Christiansen, Malene Thulstrup, Martin Frydendal
Christensen, Peter Elmegaard Adelhelm

Dagens dagsorden:
1. Velkommen
Der bydes velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.
2. Tavshedserklæring
Malene Thulstrup underskriver tavshedserklæring ifm. bestyrelsesarbejde i Haveforeningen
Moselund. Martin Palm og Martin Frydendal Christensen har underskrevet tavshedserklæringer til
forrige bestyrelsesmøde d. 08.09.2021.
3. Fordeling af arbejdsopgaver
Efter en præsentation af bestyrelsens forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder, bliver
ansvarsfordelingen fremadrettet fastlagt således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Referent til bestyrelsesmøder
Havevandringer
Venteliste
Havesalg
Trailerordning
Byggetilladelser
Planlægning af fællesarbejde
Koordinator for pladsmænd
Fælleshuset
Fællesarrangementer
Kommunikation via sociale medier

Annette
Erik
Jørn
Peter
Martin F.C. og Martin P.
Peter
Annette m.fl.
Erik
Annette
Erik, Martin F.C., Malene
Erik
Annette, Malene, Martin
Malene, Martin F.C., Martin P.
Martin F.C., Peter, Malene, Martin P.

4. Billeder til foreningens hjemmeside
Der skal tages billeder/indsendes billeder af de nye bestyrelsesmedlemmer, som vil fremgå af
foreningens hjemmeside. Nye bestyrelsesmedlemmer står selv for at indsende billeder og få dem
uploadet til foreningens hjemmeside via uglereden@hfmoselund.dk
5. Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesaktivitet
Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesaktivitet ultimo 2021 samt placering af dato for
foreningens ordinære generalforsamling 2022:

•
•
•

Næste bestyrelsesmøde afholdes 17. november kl. 17.00.
Bestyrelsesmøde i december afholdes 16. december kl. 17.00.
Ordinær generalforsamling for havesæson 2022 fastlægges til søndag d. 3. april 2022.

6. Oprettelse af e-mailadresser
Annette foreslår at der oprettes nye e-mailadresser til bestyrelsens to bestyrelsesmedlemmer og de
to suppleanter. Dermed vil alle bestyrelsesmedlemmer have en e-mail, som udelukkende allokeres
til bestyrelsesarbejde. Intentionen hermed er at sikre kontinuitet i kommunikationen med
bestyrelsens medlemmer, og vil med tiden muliggøre at fremsøge gamle korrespondancer
bagudrettet – også når der fremadrettet sker udskiftning i bestyrelsessammensætningen.
Det besluttes at der skal oprettes nye e-mailadresser under nedenstående adresser.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter står selv for at oprette nedenstående mails. De kan benyttes
så snart de fremgår at foreningens hjemmeside.
a.
b.
c.
d.

Bestyrelse1moselund@gmail.com
Bestyrelse2moselund@gmail.com
Suppleant1moselund@gmail.com
Suppleant2moselund@gmail.com

7. Fælleshuset
Der tales om hvordan driften af fælleshuset fremadrettet kan/skal drives, herunder hvorledes
arbejdsopgaver vedr. rengøring, booking og vedligehold kan optimeres. Snakken udspringer af de
nye udlejningsmuligheder af fælleshuset, hvilket fremadrettet vil kunne sætte nye krav til
administration og drift.
Et afledt emne som bringes til bordet er, hvordan en grundig forårsrengøring af fælleshuset kan
organiseres. Et forslag er, at en grundig forårs- og efterårsrengøring af fælleshuset kunne
implementeres som en opgave fællesarbejde varetager.
Konklusion: Malene og Martin F.C. danner en intern arbejdsgruppe sammen med Annette, som vil
tage en snak om driften af fælleshuset. Martin F. C. står for at indkalde til et internt møde.
8. Vejbump
Erik præsenterer sine tanker vedr. den forestående opsætning af vejbump. Erik vil efter planen
præsentere en handleplan for opsætning af vejbump til det kommende bestyrelsesmøde.
Der skal produceres vejskilte, som skal være opsat inden vejbump monteres. Erik fortsætter som
tovholder for arbejdsprocessen med en klar forventning om, at udrulningen af vejbump i foreningen
vil være sket til begyndelsen af den kommende havesæson.
9. Henvendelse fra en have vedrørende dræn
En haveejer har henvendt sig til bestyrelsen på baggrund af et problem med store vandmasser i
medlemmets have, som skyldes udefrakommende regnvand som løber ned i haven. Medlemmet har
et ønske om anlæggelse af dræning, så vand ikke løber fra havegangen og ned i haven.
Bestyrelsen diskuterer forskellige løsningsforslag, da situationen med forhøjet vandstand i haverne,
herunder utilstrækkeligt fraløb, ikke er et enkeltstående problem ved store mængder nedbør.
Det foreslås at en ekstern aktør indhentes for at afklare omfanget af dræningsproblematikker i hele
foreningen. Der vil potentielt kunne indhentes et tilbud, som skal afdække omfanget af et
dræningsarbejde samt størrelsen af en sådan investering.
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10. Indkøb af hækplanter
To haver har indgivet ønsker om indkøb af et stort antal hækplanter. Det ene ønske indbefatter så
stort et antal hækplanter, at det på forhånd skal afklares, hvorvidt medlemmet er bekendt med, at
hækplanter indkøbt på haveforeningens regning kun gælder hækken ud til havegangen. Denne
dialog vil Erik indgå i, før den samlede bestilling af hækplanter afsendes til leverandøren.
11. Implementering af diverse beslutninger fra den seneste generalforsamling
Nedenstående repræsenterer bestyrelsens tanker omkring fremtidigt arbejde med at opdatere
foreningens ordensreglement pba. beslutninger vedtaget ved den ordinære genrealforsamling i
august. Dette punkt på dagens dagsorden må dermed ikke tolkes som en slavisk, og dermed
mangelfuld, gennemgang af alle vedtagne punkter på den ordinære generalforsamling 28. august.
Bestyrelsen diskuterer hvorledes beslutninger vedtaget ved generalforsamlingen d. 28. august 2021
skal effektueres og indskrives i foreningens ordensregler. Herunder:
Klager som forelægges bestyrelsen skal ske skriftligt. Dette skal indskrives i foreningens
ordensregler. Erik vil gennem kolonihaveforbundet stå for at afklare hvordan og hvor længe skriftlige
klager, som inkluderer personhenførbare oplysninger, må opbevares i henhold til gældende GDPRreglement.
Annette vil stå for at indskrive vedtægtsændring vedr. behandlingen af indkomne forslag til
fremtidige generalforsamlinger.
Det skal ændres i foreningens ordensregler, at bommen ved Hjortemosevej vil være lukket, men
ulåst uden for havesæsonen.
12. Legeplads-udvalget
Malene vil gerne agere som tovholder/kontaktperson fra bestyrelsen i legepladsudvalget, som blev
nedsat på generalforsamlingen 28. august.

Underskrifter:
24-10-2021

____________________________________

____________________________________

Annette Barit Lau

Erik Christiansen

____________________________________

____________________________________

Jørn Schlaikjer

Peter Adelhelm

____________________________________

____________________________________

Martin Frydendal Christensen

Malene Thulstrup

____________________________________
Martin Palm
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