Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14.08.2012
Deltagere:
Mie
Kent
Hanne
Annika
Sidsel

Dagsorden:
1. åben best. 17-17.30
2. Hans, vedr. ansvar for vandanlæg osv.
3. Havevandringer.
4. Dræn ( Annika)
5. Arbejdsweekend.
6. Præmiefest.
7. Vejnavne.
8. Evt.

2. Hans, vedr. ansvar for vandanlæg osv.
Hans fungerer nu som vandansvarlig. Medbringer et føl.
Laver selv en arbejdsbeskrivelse som vi får til godkendelse

3. Havevandringer
Vi vil fra nu af være bedre til at få tjekket op på havevandringerne.

4. Dræn
René, have 50, tager med rundt med sonden og følger op på brønde osv.

5. Arbejdsdag
Vi vil gerne holde en arbejdsdag inden bommene lukkes. Dato følger. I foråret
holder vi en arbejdsweek-end, så det er ikke det hele der skal laves nu.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at komme og give en hånd med. Vi
sørger for lidt mad og drikke.

Vi har lavet en liste med gøremål og kunne godt tænke os, at I sætter jer på det I
godt kunne tænke jer at hjælpe med, så vi kan få købt materialer osv. ind.
Her følger listen:
 Der skal bygges en dobbelt havelåge til fælleshuset, så vores børn ikke kan
løbe ud på vejen.
 Fælleshuset skal males indvendigt.
 Der skal sættes et vindue i.
 Der er et stort hul ved vinduet, hvor dartskiverne hænger. Er der nogen der
ved hvad der kan gøres ved det?
 Der hænger nogle wirer over baren som skal ned.
 Der skal laves en låge til at skjule el-skabet.
 Der skal laves en garderobestang.
 Skal terrassen vedligeholdes? Evt. med olie?
 Der skal males ved vinduerne udenfor.
 Sandkassen skal bygges færdig.
 Der skal købes legetøj ind.
 Gelænderet ved trappen skal laves.
 Der skal ryddes op i skabene.
 Ledninger ved dartskiverne skal sættes ordentlig op.
 Vi skal have købt og opsat to nye spots.
 Trinnet ved døren ind til fælleshusets skal laves.
 HAR DU NOGET DU MENER DER BØR LAVES, VIL VI MEGET GERNE HØRE DET

6. Præmiefest
Vi vil spørge de folk som lavede mad til Skt. Hans, om de kunne have lyst til at
lave mad til præmiefesten.
Mark Schedler Duo kommer og spiller.

7. Vejnavne
Vi har inddelt vejene og vi vil nu prøve at finde én på hver vej, som kan tage

initiativ til at få vejen til at mødes, så de sammen kan finde på et navn.

8. Evt.
Vedr. Kloakbil og el-skab:
- Mie har kontakt med NRGI, som venter på TDC.
- Vi venter på kontakt til Jydsk kloakservice.

