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Dagsorden
Gennemgang af fælleshusbestyrerens opgave. Inge deltager
Gennemgang af pladsmændenes opgaver. Torkild og Eigil deltager
Referater fra bestyrelsesmøderne
Stemning i foreningen (forsat fra sidst)
Vedr. generalforsamling (forsat fra sidst)
Vejnavne (forsat fra sidst)
Fællesarbejde lørdag den 10 september kl. 9-11.30

Gennemgang af fælleshusbestyrerens opgave. Inge deltager
Gennemgang af pladsmændenes opgaver. Torkild og Eigil
Referater fra bestyrelsesmøderne
”Referaterne” fra bestyrelsesmøderne vil stadig være tilgængelige på vores
hjemmeside under `bestyrelses´ > `vendt på bestyrelsesmøderne´
Endvidere vil de beslutninger som bestyrelsen tager, som vedrører alle i foreningen,
være opslået i opslagstavlerne.
Sidst kan ”referatet” fra bestyrelsesmøderne, erhverves ved ”Duer & dart” 8 dage
efter afholdt bestyrelsesmøde.
Stemning i foreningen (forsat fra sidst)
På forrige bestyrelsesmøde var det vores indtryk at der det sidste stykke tid, havde
været en lidt dårlig stemning i foreningen, hvilket kom af, i vores ører, mange
bagateller.
Vi opfordrede til, at man, i stedet for at ringe og brokke sig til et bestyrelsesmedlem,
selv gør sin nabo opmærksom på, at man ikke må slå græs efter lørdag kl. 15, at man
selv henvender sig til have nr. 170 og venligt siger, at man ikke må anvende motor og elredskaber om søndagen og at man smiler sødt til ejeren af have 115 samtidig
med at man nævner, at man ikke må have havetelte stående i længere tid.
Hvis søde smil, en henkastet bemærkning eller en kold øl og snak ikke ændre noget,
bad vi foreningens medlemmer om at møde op til de jævnlige ”åbne
bestyrelsesmøder” eller i værste fald, skrive en skriftlig klage til bestyrelsen.
Ovenstående er stadig en mulighed, men vi har erfaret, at der også kan være brug for
”akut mulighed for at klage / akut hjælp” idet søde smil, en henkastet bemærkning
eller en kold øl og snak ikke ændre situationer som f.eks. nævnt i overstående
eksempler.
I disse tilfælde, åbner vi muligheden for at kontakte et bestyrelsesmedlem telefonisk,
som så vil hjælpe med at ændre den pågældende situation hurtigst muligt.

Vedr. generalforsamling (forsat fra sidst)
Hvis man ikke deltog til generalforsamlingen gav vi efter sidste bestyrelsesmøde,
muligheden for at erhverve sig et beslutningsreferat eller en komplet lydoptagelse af
mødet på cd ved at kontakte Kent fra have 82.
Efter denne udmelding, er vi blevet gjort opmærksom på nogle retningslinjer som
referatet ikke overholder. Derfor vil referatet hurtigst blive ændret og tilgængeligt for
foreningens medlemmer når dette er sket.

Vejnavne (forsat fra sidst)
For en god ordens skyld; vejnavnene er ikke officielle navne men til internt brug.
Der er endnu ikke kommet forslag på navne til vores forskellige veje.
Til det ”åbne-bestyrelsesmøde” er blevet forslået at hver vej vælger/udvælger en
”dåbsansvarlig”. Den ansvarliges opgave er ikke at finde på et vejnavn, men indsamle
forslag på samme fra andre medlemmer fra vejen.
Da sæsonen er ved at være slut, vil ovenstående være et indkommende forslag fra
bestyrelsen til general forsamlingen næste år, 2012.
Fælles arbejde
Fællesarbejde lørdag den 10 september kl. 9-11.30
Opgaverne bliver at få klippet hæk.

