Moselund haveforening
Bestyrelsesmøde 4. maj 2011

1. Konstituering
Formand:

Mie Merete Olesen
Tlf: 30270715
Telefontid: se punkt 8

Næstformand:

Jan Stenhøj Christensen
Tlf: 40464090

Kasserer:

Christian Thillemann
Tlf: 28960048

Sekretær:

Sidsel Haulrik Bech
Tlf: 51254361

Bestyrelsesmedlem

Kent Henriksen
Tlf: 26177003

2. Ansvarsområder
Mie Olesen:

Havesalg og ventelister
Byg og fællesarealer
Vandanlæg
Fællesarbejde
Trailerudlejning
Foreningens bygninger, veje samt pladser
Foreningens maskiner og øvrig materiel

Jan S. Christensen:

Vurderingsudvalg
Pladsmænd for anlæg og pladser
Storskrald
Kontaktperson for ”Duer og dart”

Christian Thillemann:

Adresseændringer
Foreningens forsikringer
Afregning af vandur
Fælleshus

Sidsel Haulrik Bech:

Havevandringer

Kent Henriksen:

Ansvar for byggesager
Kontakt til fælleshusbestyrer
Mødereferater

3. Pc og printer
Bestyrelsen har vedtaget at bevillige en computer til foreningens bestyrelsesarbejde.
Mie Olesen står for køb til en max pris af 3500 kr.
4. Nyhedsbrev
Bestyrelsen vil løbende udsende nyhedsbreve om hvad vi foretager os samt hvad vi
beslutter og vedtager på bestyrelsesmøderne. Disse informationer vil være
tilgængelige på foreningens hjemmeside kort tid efter møderne.
5. Fælles morgenmad
Søndag den 19. juni vil bestyrelsen gerne invitere til fælles morgenmad i fælleshuset
kl. 10.00. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen!
Yderligere information om arrangementet følger.
6. Kommende bestyrelsesmøder
De fremtidige bestyrelsesmøder vil blive afviklet den første tirsdag i hver måned.
Dette vil også fremstå i aktivitetskalenderen på foreningen hjemmeside.
I tidsrummet 17-17.30 vil mødet være åbent for alle i foreningen. Kom derfor gerne
forbi fælleshuset i dette tidsrum, hvis du har noget på hjertet.
7. Legeplads og redskaber
Der er et stort ønske blandt mange af foreningens medlemmer om at opføre en fælles
legeplads – evt. placeret ved fælleshuset.
Da en eventuel fremtidig legeplads bliver en offentlig legeplads, kræver opførelsen af
en sådan mange forskellige tilladelser m.m.
Jan Christensen undersøger mulighederne for at foreningens yngste kan få et
hyggeligt sted at lege i fællesskab.
8. Formandens telefontid
Mie kan træffes på tlf. 30270715.
Dette skal ske i hverdagen fra 16 til 19.
I weekenderne vil Mie så vidt muligt besvare alle opkald som også finder sted
udenfor ovenstående tidsrum.

