Bestyrelsesmøde onsdag d. 28/7 2015
Tilstede: Charlotte (ref), Rikke, Annika og Rene
Ad 1) Jimmi er af bestyrelsen blevet bedt om at grave dræn i foreningen. Han har et
enmandsfirma, der vil tage sig af det. Der er afsat 30000 kr. i budgettet for indeværende år til
dette arbejde. Arbejdet påbegyndes snarest. Info følger, hvis der i den anledning er behov for at
lukke nogle veje af.
Ad 2) 90 års fødselsdag. Fru Plath fylder 90 år d. 24/8 og der vil i den anledning, som bestemt
på generalforsamling, blive afholdt en reception i fælleshuset. Indbydelse følger, men sæt gerne
et kryds for en eftermiddagsreception i kalenderen. Vi opfordrer alle i foreningen til at flage
denne dag.
Ad 3) Åbent bestyrelsesmøde:
Der har været en henvendelse vedr. beslutning på generalforsamling angående et møde med
vurderingsudvalget, der skal skitsere, hvordan en vurdering foregår og hvilke elementer der har
betydning for en vurdering af en kolonihave. Bestyrelsen har taget fat i vurderingsudvalget, der
vil sætte en dato for møde i nærmeste fremtid.
Der har været en henvendelse vedr. festivallen. Det har stor betydning for flere af vores
medemmer, at de ikke er på facebook, og derfor ikke kan følge med i de opslag der bliver lavet
der vedr. festival. Bestyrelsen vil opfordre arrangørerne af festivallen til at bruge hjemmesiden
endnu mere. Vi håber, det er muligt at få lavet en kolonne på hjemmesiden med festival info, så
alle kan følge med. Det info, der indtil nu har været på facebook har været musikreklamer for
de forskellige musikere, der kommer og spiller.
Endvidere har der været ytret ønske om mere gennemsigtighed i forhold til festivallens budget.
Et medlem undrer sig over prisen på vin, hvorledes denne er udregnet, da han er oplyst om, at
indkøbsprisen på 3 liter vin er lavere end det beløb, der kræves for vinen. Denne problematik vil
bestyrelsen få kigget nærmere på sammen med kasseren snarest muligt.
Et medlem har henvendt sig med en bekymring om, at fortjeneste ved afholdte arrangementer i
fælleshuset ikke er til rådighed for vedkommende ved lignende arrangementer, når
pengene/fortjenesten kommer i en samlet aktivitetskasse, hvor alle arrangementer/aktiviteter
har beløbet til sin rådighed. Medlemmet ønsker da at beholde beløbet hos sig selv i stedet for at
lægge dem i den fælles aktivitetskasse. Medlemmet ønsker, at de forskellige aktiviteter har
adskilte økonomier.
Sådan som det er nu, har aktiviteterne ikke adskilte økonomier, hvilket er en beslutning
foretaget på generalforsamling – derfor skal alle aktiviteter lægge deres fortjenester i den
fælles kasse. Denne problematik var også oppe ved sidste åbne bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen opfordrede til at tage emnet op på næste års generalforsamling.

Som bestyrelse kan vi ikke nok gange pointere, at aktivitetskassen IKKE er tømt, og de
forskellige aktiviteter/udvalg kan stadig, og vil til stadighed kunne lave deres aktiviteter præcis
som de altid har gjort. Faren ved at have adskilte økonomier er, at der så ikke længere er
mulighed for at lave nye tiltag i fælleshuset, da der så ikke længere vil være en fælles konto at
tage pengene fra.
Desuden er det altid muligt for alle aktiviteter/udvalg at se i budgettet, hvor mange penge de
har tjent for de forskellige arrangementer.

