Bestyrelsesmøde

29/5/2019

Referat:
Til Mads, Jørn, Simon, Peter, Anette, Erik, Kristian

1.

Nyt fra Formanden.
a.

Udtagelser af præmiehaver skal være inde hos kredsen senest d. 11 juni
-

Præmiehaver udtages til næste havevandring d.4-6-2019

-

Husk at holde havelågen åben, hvis i ønsker jeres have bedømt.

-

Mads har meldt sig til at stå for havevandring fremover.

b. Aftale med Marienlyst 15/16 juni - hvem vil tage imod den 15. juni??
- Anette tager til Marienlyst d.16-6.2019, for at se på præmiehaver.
- Erik og Jørn tager imod Marienlyst. De viser præmiehaverne frem.
c. Havevandringen i juni - hvornår og hvem?
- Jørn, Erik, Anette, Simon går havevandring tirsdag d.4-6-2019
d. Morgenmad i juni - skal den aflyses?
- Morgenmad d. 9-6-2019 aflyses.
e. Fællesarbejde - hvordan går det?
- Der er fremgang i fællesarbejdet, der er dog stadig for mange der ikke mælder
afbud.
- Der arbejdes på at få mere styr på hvad der skal laves til de enkelte
fællesarbejdsdage.
f.

Ventelister - har snakket med Sidsels i Marienlyst og hun har opfordret os til at se på deres
hjemmeside om hvordan de gøre det - se vedhæftet fil - jeg tænker at en af jer vil sætte sig
sammen med mig så vi kan lave vores egen.
- Anette og Jørn vil gerne udarbejde noget tilsvarende Marienlyst, så det bliver mere
klart hvordan ventelisten fungere. Den uploades på Moselunds hjemmeside under
ordensregler og ventelistefanen.
- Anette fortæller at man først kan komme på den interne venteliste efter man har
været medlem i to år.
- Peter fortæller at der er mange på ventelisten. Det drøftes om der skal være en
max begrænsning på ventelisten. Det besluttes at der ikke sættes noget loft.

2.

g.

Nye investeringer.
- Erik har indhentet tilbud på nye trailer. Pris 7.000kr
- Aktivitetsudvalget har spurgt efter mulighed for at indkøbe 2 nye bordtennisborde.
De har købt 2 stk. til ca. 10.000kr uden bestyrelsens godkendelse.
Der er bred enighed fra bestyrelsen om, at det ikke er ok at bruge så mange penge
uden, det er blevet drøftet på bestyrelsen. Bestyrelsen er dog blevet enig om at
købet er godkendt, og tages fra Due og Darts egen kasse.
- Bestyrelsen drøfter mulighed for at få fyldt ekstra jord under de hække, hvor der er
terræn forskel mellem hæk og vej. Pris ca. 10.000kr
- Terrasse ved fælleshuset pris ca. 20.000kr
- Udgifter til traktor pris ca. 35.000kr Erik og Simon indhenter tilbud på ny brugt
traktor.
- For ikke at overskride budgettet, vil følgende punkter blive efterlevet.
Trailer.
Terrasse ved fælleshuset.
Bordtennisborde.

h.

Kort orientering omkring kloakering

i.

Anette har deltaget i Bymosevejs bestyrelsesmøde.
- Legepladsen for enden af bymosevej bliver renoveret, og de opfordre os fra
Moselund til at bruge den.
- Der er forslag fra Bymosevej om fælles sankthans med os i Moselund, vi fra
bestyrelsen syntes det lyder som en god ide. Nærmer følger på Facebook.

j.

Rensning af dræn - hvor langt er det kommet?
- Drænet i foreningen bliver spulet snarest muligt.
- Der udarbejdes også nye tegninger over brønde.

Nyt fra kassereren.

a. Bestyrelsen er blevet kontaktet ang. For stykker der ikke bliver ordnet. Hvis
for stykket ikke er ordnet 3 gange i streg, bliver der sat en gartner på.
Regningen sendes til pågældende have lejer.

Næste møde: 24-6-2019

