
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj 2014 

Tilstede:  Annika, Hanne, Rikke, Rene, Annette 

 

1.  Åben bestyrelsesmøde:   

Pladsmænd/koner var omkring bestyrelsen for at få tildelt 

arbejdsbeskrivelser af de opgaver de påtager sig. 

Bjørn var på besøg hos bestyrelsen han vil gerne påtage sig opgaven som 

husbesyrerinde så bestyrelsen udarbejder en arbejdsbeskrivelse til dette 

erhverv. Bjørn vil gerne udarbejde en tjekliste til udlejning af fælleshus. 

Leo, have 18, gjorde opmærksom på nogle el installationer skal flyttes i 

fælleshuset.   

 

2. Præmiehaver: 

Tirsdag den 17. juni går bestyrelsen + sidste års vinder havevandring for at 

udtage haver til præmie. Annika + Annette indkalder til dette 

 

3. Morgenmad arrangement den 30. maj 

Rikke  og Rene køber ind  

Annika og Annette møder også op den 30. maj 

 

4. Dræn og veje 

Ved næste havevandring, den 26. juni, tilses brønde. 

 

5. Opfølgning af havevandring torsdag den 15.maj 

Rene og Annette tager en runde på tordag d. 22. maj 

 

 

6. Præmie fest 

Rikke vil lave en opslag på hjemmesiden + facebook  omkring musik. 

 



7. Angående vurdering 

Sidst da der skulle vurderes en have var der mangel på folk til opgaven så 

fremover, hvis der mangler folk når der skal vurderes skal der rettes 

henvendelse til Rene eller Annika, så de kan træde til. 

 

8. Angående sten foran hæk ved have 50 

Der er kommet mange henvendelser angående sten der er sat foran have 

50, disse skal fjernes. 

Bestyrelsen ser om der kan findes en anden løsning omkring parkering 

overfor have 50. 

 

9. Vedtægt ændring: 

§9.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 6 uger før gerneralforsamling, hvorefter de 

skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne. 

 

10.   ændring i ordensregler 

Tidligere tekst: Ved manglende klipning af hæk, samt manglende 

vedligehold af arealet uden for hækken kan bestyrelsen, efter 2. hinanden 

følgende påmindelse, antage honoreret hjælp på medlemmets regning. 

Ændret til:  

Ved manglende klipning af hæk, samt manglende vedligehold af arealet 

uden for hækken, kan bestyrelsen, efter 2 på hinanden følgende 

påmindelser pålægge medlemmet en bod på kr. 200, samt antage 

honoreret hjælp på medlemmets regning.  

11.  Næste bestyrelsmøde 

Tirsdag den 24. juni kl. 16.30 

Åben bestyrelse kl. 17.00 

 


