Referat af bestyrelsesmøde

4/7/2016

Til stede: Bo, Liselotte, Mie, Karen, René, Line (ref.)
1. Nyt fra Formanden.
Orientering om repræsentantskabsmøde.


Lotte orienterer om repræsentantskabsmøde, hvor de fleste haveforeninger i
Aarhuskredsen var repræsenteret. Mødet handlede meget om de nye byggeregler
og ibrugtagningstilladelser.



Hvis man skal have en byggetilladelse, skal man først henvende sig til formanden
og kan derefter tage direkte ud på kredsen med tegninger og ansøgning.



På mødet var der en havekonsulent, som fortalte om muligheden for at få ham ud
og lave forskellige arrangementer/foredrag, fx ang. beskæring mv. Dette er gratis
for os, da kredsen.

Havevandringer.


Vi har været på havevandring og har denne gang sendt rigtig mange sms’er ud
ang. hækhøjde, da vores hæk højst må være 1,80. Vi tjekker op på dette igen til
oktober, så man har god tid til at få den klippet ned.





Datoer for næste havevandringer:


Uge 29: Torsdag d. 21. juli (midt på dagen)



Uge 34: Torsdag d. 22. august (kl. 17)



Uge 40: Torsdag d. 6. oktober (kl. 17)

Vi har en havelejer, som anvender upassende sprog i sine tilbagemeldinger til os.
Vi opfordrer til, at alle holder den gode tone.



Nogle havelejere har henvendt sig ang. dispensation på hækhøjde grundet støj,
støv mm. Vi har allerede en dispensation til en hækhøjde på 1,80 og kan desværre
ikke bevilge yderligere, jf. vores ordensreglement.

Rygepolitik i fælleshuset.


Der er fortsat diskussion vedr. rygepolitikken i fælleshuset, særligt i forbindelse
med Duer & Dart. Vi beslutter derfor at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Mere info følger.

2. Nyt fra kassereren. (Evt. opsamling fra sidst/status.)
Trailere


Der er købt én ny trailer, og der er indhentet tilbud på reparation af den gamle.

Forsikring


Bo orienterer den nye bestyrelse om vores forsikringer.

3. Nyt fra næstformanden. (Evt. opsamling fra sidst/status.)
Misvedligehold af haver


Der har ikke været aktivitet i et par af haverne i denne sæson, og de er
misvedligeholdt. Lotte er på sagen og kontakter havelejerne.

Fællesarbejde


Karen, Mie og Liselotte står for fællesarbejde d. 16. juli. Der skal (blandt andet):
i.

Sættes skilte op.

ii.

Luges de sædvanlige steder

iii.


Evt. males med olie på ny beklædning på fælleshuset

Medlemmer bedes tilmelde sig via tilmeldingsformularen på hjemmesiden

4. Nyt fra Rene. (Evt. opsamling fra sidst/status.)
Orientering


René har undersøgt prisen på dræn og arbejder videre på sagen



Prisen på trafikspejl løber op i min. 2000, pr. stk. Det er en
generalforsamlingsbeslutning, at vi skal have det sat op på hjørnet ved have 128,
så vi arbejder videre på sagen.

5. Nyt fra sekretærer. (Evt. opsamling fra sidst/status.)
Referat


Referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. maj er opdateret efter henvendelse fra et
medlem og har erstattet det oprindelige på hjemmesiden.

6. Evt.
Pladsmand


Vi mangler stadig en pladsmand. Vi minder derfor igen vores medlemmer om at
komme til det obligatoriske fællesarbejde for at lette arbejdsbyrden på vores ene
pladsmand.



Vi snakker om muligheden for at få en lukket container til haveaffald, som kun
pladsmanden har adgang til. Vi undersøger sagen mht. pris og tømning.

Medlemsarrangementer


Forslag fra et medlem om et “festligt arrangement”, hvor medlemmerne kan
komme rundt og se præmietagernes haver og evt. andre, der har lyst til at vise
deres haver frem. Vi arbejder videre med ideen.



Der er også andre medlemmer i foreningen, som har viden og færdigheder, andre
medlemmer kan have gavn af. Vi arbejder videre på en model for dette.

7. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 1. august.

