Bestyrelsesmøde

06/08/2019

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

1. Nyt fra Formanden.
a. Campingvogn/autocamper
- Der må ikke stå campingvogne i haveforeningen, medmindre der er givet
tilladelse fra bestyrelsen.
- Der må ikke camperes i autocamper, hvis dette er tilfældet, kan der
forventes at der bliver rettet henvendelse fra bestyrelsen.
b. Trailer i kolonien- vi skal have ryddet op og alle skal benytte trailer p-plads
- Hvis trailer skal stå i haveforeningen, skal de registreres. Dette gøres ved at
sende en mail til formanden med have nr. Samt registrerings nr. af traileren.
- Nuværende henstillet trailer der ikke er registreret ved bestyrelsen, fjernes
af bestyrelsen midt i oktober.
c. Fælleshuset
- Udlejning uden for sæsonen.
Der udarbejdes et forslag til næste generalforsamling, om hvorvidt det skal
være muligt at leje fælleshuset hele året rundt.
-

Opgaver der skal løses
1. Flagstang skal males
Det besluttes at der købes en ny galfiberstang.
2. sættes hylder op samt andre småting
3. Ryddes op i skur
d. Overfyldte affaldscontainer – hvordan kan vi undgå det?
- Container må ikke åbnes for at fylde større genstande i, end der er lavet
huller til.
e. Skilte til pladsmændene.
- Der laves infoskilte til information om græsklipning på p-pladser.

f. Følgende opslag skal laves.
- Morgenmad i august.

Søndag d.18 august efter festivalen.
- Havevandring i august.
Mandag d.12 august forstykker tjekkes
- Hækklipning
Hvis man har hæk der er gået ud, skal der bestilles nyt ved bestyrelsen senest d.12
september.
g. Terrasse ved fælleshus?
- Der laves terrasse i weekenden d. 23-24-25 august.
h. Præmiefest.
- Der bliver lagt opslag op på hjemmesiden, og Facebook.
i.

Der er kommet mail fra have X der spøger om han kan få opgaver han kan løse
uden at deltage i fælles arbejdet.
- Der mangler flere hænder til terrasseprojektet.
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