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Bestyrelsesmøde den 9. maj 2022, i fælleshuset 
 
Placering: Haveforening Moselunds fælleshus  

Dato: 09.05.2022 

Tidspunkt: 17:00 

Deltagere: 
Martin Christensen, Erik Christiansen, Jørn Schlaikjer, Rene Søgaard og Malene 

Thulstrup 

Afbud:            Martin Palm og Peter Adelhelm   
 
Dagens dagsorden: 
 

1. Fællesarbejde  

- Datoer for fællesarbejde skal laves  
- Der bliver fundet nye ansvarlige i bestyrelsen, som skal mødes og uddelegere opgaver samt 

sætter haver på datoerne.  
 

2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder  

- 30. maj 2022 
- 27. juni 2022 
- 15. august 2022 
- 12. september 2022 
- 3. oktober 2022 
- 14. november 2022 
- 12. december 2022 
- 9. januar 2023 
- 13. februar 2023 
- 13. marts 2023  

Generalforsamling afholdes den 25. marts 2023 
 

3. Hjemmeside 

- Noget information kommer kun til at stå på hjemmesiden og vil derfor ikke blive sendt ud på 

mail  
 

4. Mail  

- Mail fra bestyrelsen ender sommetider i spam 
- Medlemmer skal orienteres om at tjekke deres spam mail og godkende mailadressen  
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5. Personsag  

- Diskuteres og afrundes. Formanden tager kontakt.  
 

6. Orientering om overdragelsesmøde med Anette  
- Snak om at bestyrelsens drev skal gennemgås og ryddes op i  
- Formandstelefonen er gået i stykker og der købes derfor en ny  

 
7. Opvaskemaskine i fælleshuset 

- Den ene opvaskemaskine falder ud  
- Der tages kontakt til en installatør som vil blive gjort opmærksom  

 

8. Snak om Facebook  

- Orientering om bestyrelsens rolle i Kolobyen Moselund’s facebookside  
 

9. Præmiefest   

- Navnet skal ændres til Høstfest, så alle er opmærksom på, at alle medlemmer er velkommen til 
festen. Præmiehaver vil fortsat blive hyldet og få deres præmie overrakt til festen. 

- Dato er fastsat til den 17. september 2022 

 

10.  Aktivitetsudvalg  

- Malene og Martin C har meldt sig som tovholdere  

- Mail vil blive udsendt  

- Bestyrelsen er ansvarlige for afholdelse af fællesmorgenmad, Sankt Hans og høstfest.  
 

11.  Nøgler  

- Alle bestyrelsesmedlemmer bliver udstyret med nøgler til fælleshuset, skuret og 
containeren/bom  

- Formanden sørger for at få lavet disse 
 

12.  Trailerkirkegården 

- Trailerlisten bliver gennemgået med henblik på at få ryddet op på kirkegården  
- Medlemmer i haveforeningen må kun have én trailer pr. have  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 

Underskrifter: 
09.05.2022 

 

____________________________________ ___________________________________ 
Erik Christiansen      Martin Frydendal Christensen 
 
 
    

____________________________________ ___________________________________ 
Jørn Schlaikjer               Rene Søgaard 
 
 

____________________________________ ___________________________________ 
Malene Thulstrup  
 
 

____________________________________    

 
 

 
 
 
 
 
 
 


