Bestyrelsesmøde

01/03/2017

Referat:
Til stede: Bo, Mie, Karen, Liselotte, Rene og Line
1. Nyt fra formanden.
a.

GF
i.

b.

Vi gennemgår forslag til GF fra havelejere og bestyrelsen.

Overgang til nye lejevilkår
i.

Der kan være store forskelle på de forskellige medlemmers lejevilkår, hvorfor der
kan være fordele ved, at alle overgår til nye standardvilkår. Det er op til hvert
enkelt medlem at beslutte, om denne ønsker at overgå til nye vilkår. Yderligere
info kan findes på hjemmesiden.

c.

Ny formand
i.

Liselotte trækker sig som formand til GF, og der opfordres derfor til, at
haveforeningens medlemmer overvejer at stille op til posten.

d.

Sommeråbning af bom
i.

Bommen åbner for sæsonen fredag d. 24. marts 2017. Yderligere info om
tidspunkt følger på hjemmesiden.

2. Nyt fra kassereren.
a.

Fælleshusudlejning
i.

Reglerne for fælleshusudlejning er blevet udspecificeret i samarbejde med
fælleshusbestyreren. Disse præsenteres på GF.

b.

Regnskab
i.

Revision af regnskab er overstået.

3. Nyt fra næstformanden.
a.

Referater fra bestyrelsesmøder
i.

En lejer har spurgt ind til og efterlyst mere fyldestgørende referater fra vores
bestyrelsesmøder. Den nuværende bestyrelse udarbejder primært
beslutningsreferater, som derfor er korte og præcise.

b.

Bomme ved hovedindgangen
i.

c.

Der er kommet ny lås og kæde på bommene ved hovedindgangen.

Kloakering
i.

Bo og Jimmi har været på kredsen og tale om kloakering.
For at kunne indhente et konkret tilbud på pris for kloakering, er vi nødt til at få
lavet udbudsmateriale hos et rådgivende ingeniørfirma. Under alle

omstændigheder vil det blive aktuelt at drøfte en opsparing til kloakering. Dette
behandles på GF.
d.

Fælleshus
i.

Kredsen vil gerne forsøge at hjælpe os med godkendelse af fælleshus, men kan
naturligvis ikke love noget. Bestyrelsen kontakter dem efter GF.

4. Nyt fra sekretærer.
a.

Indkaldelse og dagsorden til GF.
i.

Vi udarbejder indkaldelse og dagsorden til GF.

