Bestyrelsesmøde

24/11-2020

Referat:
Deltager: Jørn, Mads, Annette, Kristian, Erik, Peter

1. GF 2021
a. Den ordinære generalforsamling afholdes d. 13.03.2021, lokationen er uvis men
bestyrelsen arbejder på, at finde et lokale der kan rumme et angement som dette med
hensyntagen til corona restriktioner.
b. De indkommende forslag for sæsonen 2020, tages som udgangspunkt med vider til den
kommende generalforsamling medmindre, at forslagsstilleren har indsigelse til
forslaget.

c. Nye indkommende forslag skal senest være modtaget ved bestyrelsen enten pr. mail
(formandmoselund@gmail.com)eller i fælleshusets postkasse d.09.01.2021.
d. Bestyrelsen vil gerne at der blive lavet en tilmeldingsordning til den kommende
generalforsamling, så der kan dannes et overblik over antal deltager. Tilmeldingen skal
senest være modtage ved bestyrelsen en uge før generalforsamlingen pr. mail.
Bestyrelsen fremsender en mail ang. Generalforsamling i god tid inden
generalforsamlingen afholdes. (ca. 3 uger forinden)

2. Kloakering
a. Ved havegang ved have 77 anmodes der om tilladelse til tidlige tilslutning af kloak på
eksisterende spildevandsledning. Der er flere medlemmer fra foreningen der er ved at
undersøge muligheden for dette. De har i den forbindelse kontaktet bestyrelsen for at
få tilladelse til at gå vider med denne sag. Bestyrelsen har besluttet at give tilladelsen
hvis sagen kan føres omkostningsfrit for haveforeningen.

3. Parkering på Bymosevej hvad kan og vil vi gøre?
a. Bestyrelsen er blevet kontaktet ang. Gener pga. af parkerede biler på Bymosevej. Da
bymosevej er en offentlig vej, kan bestyrelsen ikke forbyde foreningens medlemmer at
parkere på denne vej. Bestyrelsen vil dog gøre opmærksom på at der er gode
parkeringsmuligheder ved foreningens indgang fra jernaldervej.
4. Hvad med præmierne er de blevet hentet?
a. Årets præmiehaver kan hente deres præmie i fælleshuset d.05.12.2020 mellem
kl.10-11
5. Nyt fra Erik og pladsmændende.
a. Haveforeningens traktorer er blevet rengjort og vedligeholdt.
b. Parkeringspladsen ved P-vest er meget blød, derfor har bestyrelsen besluttet at få lagt
en grus belægning.
c. Der vil blive opstillet vejspejle rundt i foreningen.
7. evt.
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