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Gennemgang af pladsmændenes ansvarsområder

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Fælles kaffe den 19. Juni 2011
Bestyrelsen inviterer til rundstykker med tilbehør. Den fælles morgenkaffe finder sted
kl. 10-12.
Tilmelding er ikke nødvendig, men vi håber på et stort fremmøde!

Havevandring
Næste havevandring ændres fra torsdag den 30 juni til fredag den 1 juli.

Parkering ved Fælleshuset og i havegangene
Al parkering udenfor angivede p-pladser er strengt forbudt pga. brandveje.
Parkering i havegangene er ligeledes forbudt! Disse skal kun bruges til af –og
pålæsning.

Oprydning og færdiggørelse af skuret ved Fælleshuset
Kalle, Ejgil og Thorkild påtager sig ansvaret for oprydning.
Michael (157) påtager sig ansvaret for færdiggørelse af toilettet. Tak til jer alle!

Babylegedag
Sidsel (5) og Ninna (82) arrangerer og inviterer. Nærmere information følger.

Leje af fælleshus
I juni, juli og august (år 2012 og frem) kan fælleshuset ikke lejes ud. I disse måneder
er fælleshuset forbeholdt fælles aktiviteter for foreningens beboere.

Intromøde for nye haveejere
Vi vil søge at finde en dato i august til dette arrangement.

Legeplads
Da en legeplads ved fælleshuset vil blive en offentlig legeplads, er det både svært og
meget dyrt at skabe en sådanne. I stedet vil vi bygge en sandkasse (hvilket man ikke
skal have særlig tilladelse til) og endvidere købe ”havelegetøj” og som kan tages ud
fra fælleshuset når det skal bruges ved aktiviteter i fælleshuset.
Kent (82) og Sidsel (5) har ansvaret for dette.

Fælleshuset
Vi har besluttet at få bygget en låge til indgangen til fælleshuset. Hvem kan bygge en
sådan?
Vi har yderligere besluttet at købe to nye grill til terrassen ved fælleshuset.
Endvidere vil vi undersøge mulighederne for at få en markise monteret over en del af
terrassen.

