Referat af bestyrelsesmøde den 14.6.18
Til stede er Annette, Simon, Erik, Jørn og Karen
Vi har behandlet henvendelser fra medlemmer.
Vi har fået afsluttet en byggesag med et medlem.
Vi har taget en snak om de misholdte haver i foreningen og tager kontakt til medlemmerne.
Vi har store problemer med opbakningen til fællesarbejde. Der er for meget arbejde til vores
pladsmænd og foreningens udseende kommer til at halte hvis ikke der kommer flere til
fællesarbejde. Et alternativ kan være at gå tilbage til den gamle ordning med at få udbetalt
penge når man fremmøder fællesarbejde eller at ansætte en gartner til at lave noget af
arbejdet, det sidste forslag vil betyde en ekstra forhøjelse af havelejen.
Vi har snakket om dræn. Og håber på, at vi snarest kan fastsætte en dato til at udføre arbejdet.
Marienlyst kommer på besøg for at kigge på nominerede præmiehaver. Og vi glæder os.
Opdatering af vejledning til salg af haver.
Løsøreliste skal foreligge inden en vurdering. (Hvis ikke den foreligger kan haven ikke
vurderes)
Info liste om el og sådan skal også være klar ved vurdering.
Prisen for et salg skal ind i dokumentet. 250 for køber 550 for sælger.
Tinglysningsattest skal også hentes af sælger og være klar til salg til mappen.
Trailerordningen – der er god opbakning. Hvis der er noget der går i stykker på traileren når
du låner den, eller er i stykker når du skal bruge den, så husk at give besked til bestyrelsen, så
vi kan få rettet op på det og den igen kan lånes ud. Husk også at bruge din sunde fornuft og
behandl trailerne ordentligt.

Åbent bestyrelsesmøde.
Birthe have 1 er på besøg.
Gamle beslutninger fra GF, er der en udløbsdato på disse?
Tom have 20 er på besøg.
Tom spørger til dræn i hans have. Han kommer med forslag om hvad man kan gøre ved dræn
i foreningen.
Palle have 130 og Jan have 21 er på besøg.
Deres spørgsmål til regnskabet blev afklaret.
Næste bestyrelsesmøde er 16.7.18

