Bestyrelsesmøde 5-9-2013
Tilstede:
Kent, kalle, Hanne , Annika
Thomas fremfører at vores pladsmænd bruger gift, og at det står i vores ordensregler at vi
ikke må bruge gift. Man kan bruge gasbrændere i stedet.
Vi er enige, og Annika tager fat i dem. De skal slå midten af vejen med .
Til næste års generalforsamling skal vi foreslå at foreningen tager sig af midterrabat,
Og snakke om brug af pesticider, om vi vil have det eller ej.
To havejere var her angående et halvandet år gammelt skriv på facebook. Der bliver
skrevet grove ting, om folk der ikke er på facebook, og derfor ikke har mulighed for at
svare på tiltale. Dette har afstedkommet stor vrede.
Annika skriver på facebooksiden ang pænt sprog, Hanne skriver til uglereden om at linke
til facebooksiden.
Kalle siger at en haveejer har klaget over at dræn ikke er lavet.
Der er to steder der er værst; på p øst, og ved marketendervejen.
Kalle henvender sig til René og prøver at lave en plan,
Annika henter rundstykker,
Vi tjekker for restmad
Der skal købes peberfrugt, ost , sky, leverpostej el skinke.
Indbydelsen + vandaflæsningkort bliver sendt afsted sammen.
Hanne og Annika tømmer køkken/ arkiv så det er klart til anden weekend i oktober.
Efterårs ferien bliver brugt på køkken
3 haveejere skal have brev. Hanne forfatter breve, som skal underskrives næste gang af
Kalle og Mie.
Kalle har indhenter priser på hækplanter. Spørring plantecenter var billigst. Med 120 kr for
ti planter...kalle snakker med thomas om han kan skaffe rabat derude, da han har været i
lære der i sin tid.
Kalle aftaler med René at de skal kigge på dræn sammen.
Birthe og Kalle underskriver kontrakt på arbejdsbeskrivelse.
Oversigtskort bliver sat op senest i efterårsferien , der er ingen frivillige der har meldt sig.
Så,må vi gøre det i forbindelse med køkken aktiviteter.

