Bestyrelsesmøde 8/1 2013
Til stede var: Mie, Kent, Annika, Sidsel

Dagsorden
1. Manglende havelejebetaling
2. Have 55
3. Kalenderudkast
1. Manglende havelejebetaling
Vi har noteret hvem der mangler at betale haveleje.
2. Have 55
Have nvil blive vurderet og sat til salg, uanset om vi får kontakt med ejeren eller ej.
4. Kalenderudkast
Vi har set kalenderen og det ser fint ud. Der vil dog nok komme lidt ændringer og tilføjelser før den
endelig kalender er færdig.

Andet som blev drøftet på bestyrelsesmødet:
1 – Forslag til generalforsamling
Forslag der skal behandles til generalforsamlingen skal indkomme til bestyrelsen senest 1. februar 2013.
2 – Trailerudlejning
Vi arbejder på at lave en anden trailerordning, da det kræver for meget tid som det forløber pt.
3 – Jan og Per har påtaget sig opgaven med at lave hullerne i vejen.
Tak for det!
3 – Formandskontor og kontortid
Vi har snakket om at indrette et lille hjørne i fælleshuset med et bord og skab, hvor formanden kan have alle
de ting opbevaret der følger med formandsjobbet. Der kommer til at være kontortid hvor man kan træffe
formanden.
4 – Ombygning af fælleshus
Vi har snakket om at inddrage det lille lager bagerst i køkkenet og udvide køkkenet. På den måde kan vi
udnytte pladsen bedre.
5 – Legeplads og hovedindgang: Arbejdsdag d 6 og 7 april.
Vi håber at legepladsen kan blive færdig i år. Derfor håber vi på at mange har lyst til at give en hånd med,
når vi holder en arbejdsdag d. 6 og 7. apil. Vi har også snakket om at gøre en ekstra indsat for at gøre vores
hovedindgang mere indbydende, og vi håber at vi kan nå at få det færdigt til vores jubilæum. Igen håber vi
på mange hænder til at hjælpe.
6 – Forventningsafstemning omkring bestyrelsen
På sidste generalforsamling lagde vi op til at folk kunne komme med nogle ideer til hvilke forventninger der
er til en bestyrelse. Det håber vi stadig folk vil tænke over, så vi kan få afklaret nogle ting til næste
generalforsamling.

