Referat 04-07-2013
Bestyrelsesmøde
Tilstede : Kent , Hanne, kalle og Annika.

Klager over at trailerpark er slidt og bør udskiftes. Eller repareres. Vi er enige.
En haveejer foreslår at trailere skal fjernes fra p - vest . Op på trailerparkeringsplads.
Vi er enige, og beder folk om at benytte trailer-p!

Annika henter morgenbrød lørdag til fællesmorgenmad.
Vi vil sætte skilte op ved affaldscontainer, ved p vest, for at forklare folk hvor de kan
aflevere glas, pap, og at dåserne bliver samlet sammen til et godt formål.

Inge bliver informeret om sine nye arbejdsopgaver.
Den lyder på rengøring hver 14. Dag. Hun fremfører at hun afkalker kaffemaskiner en
gang pr mdr og vasker håndklæder. Samt ordner udlejning.
Der underskrives kontrakt.
Thorkild og Eigil indkaldt. Arbejdsbeskrivelser gennemgås, til godkendelse.
Den største ændring er at de skal stå for at åbne og lukke bomme.
Derudover har bestyrelsen mulighed for at ytre ønsker om hvad der ønsket udført.
Vi ønsker at give folk mulighed for at dukke op til fællesarbejde flere gange i løbet af en
sæson.
Der underskrives kontrakt.
Vi oplever mange skader på trailere- og må indskærpe til at man henvender sig til Mie,
hvis man har lavet en skade....
Foreslår at vi laver et skilt- lamineret :
Husk at tage næsehjulet op og låse det
Husk kun at hive i stikket, ikke i ledningen.
Hvis du har lavet en skade- så giv besked til Mie.
René og Hans Indkaldt arbejdsbeskrivelser gennemgået , og godkendt. Og
underskrevet.note til bestyrelsen: skriv evt på hjemmesiden/ facebooksiden hvordan man
skal huske at lukke med låg på, og hvad man gør hvis man har en skade...og huske at
værne for kulde, hvis det er en ekstra kold periode...
Borgmesteren kommer kl 17.30 til vores fest.
Vi har aftalt arbejdsdag d 21 juli, og nyt bestyrelsesmøde d18 juli kl 17.

