Referat bestyrelsesmøde – 9. 8. 2020
Tilstede: Fritze, Teena, Pernille, Elina og Christine
Næste bestyrelsesmøde: 12. august kl. 16.30 på kontoret.
1. Nyt fra formanden
 Præmiehaver: Der var besøg fra konsulent den 5/8. Vi afventer stadig resultatet. Der er
ingen præmiefest i år, men bestyrelsen foreslår, at vi holder en ”præmiehave-fejring” i
fælleshuset, hvor præmievinderne kan vise deres haver frem og hvor vi slutter af med lidt
drikkeligt på Fællespladsen. Dato er endnu ikke planlagt.
 Vi går videre med at få en legepladsforsikring. Christine kontakter agenten, når
vedkommende er tilbage fra ferie.
 Kolonihaveforbundet: Indtil videre har én ønsket at få registreret sig korrekt hos
Forbundet. Dette vil fortsat være muligt at få ændret i kontorets åbningstider.
2. Havefinanser
 Elina arbejder benhårdt på at skabe overblik over økonomien i haveforeningen, herunder
lån, haveleje, bogholderi, oprettelse i Dinero mv. Det begrænser desværre arbejdet, at der
ikke er et godkendt budget at arbejde ud fra.
 Alle har nu betalt haveleje (og lån).
 Registrering af vand er opstartet. På nuværende tidspunkt mangler 101 haver at aflæse
vand. Deadline er 31. august.
 Vi har fået et hævekort til mindre udlæg.
 Ventilerne er begyndt at gå i haverne. Fritze sørger for at købe nye vandlåse. Hun spørger
Børge, hvilke hun skal købe.
 Søren vil gerne sørge for at sætte en anden lampe op på kontoret og bruge lampen fra
kontoret i Pluto. Fritze aftaler med Søren.
3. Generalforsamling:
 Der er behov for at få afholdt generalforsamlingen og i særdeleshed godkendt budgettet.
 Dato for generalforsamling er fastsat til 6. september kl. 10-13 i Fælleshuset. Officiel
indkaldelse udsendes senest 14 dage før.
 Her skal alle, der ønsker at stemme, møde fysisk op. Derefter vil det være muligt at blive
registreret til af afgive hvert havelods 2 stemmer online og vil kunne følge med i
generalforsamlingen via zoom. Dette er for både at imødekomme kolonisters ønske om
fysisk fremmøde, men også at give kolonister, der fx af corona-hensyn ikke ønsker at
opholde sig i store forsamlinger, mulighed for at bruge deres demokratiske stemme.
 Pga. corona skal alle deltagere sidde ned og vi opfordrer derfor til at medbringe en stol
eller tæppe. Der vil af samme årsag heller ikke blive serveret frokost, men det er muligt at
medbringe egen madpakke, hvis sulten skulle melde sig. Der sørges for drikkevarer.

4. Arbejdsopgaver

Side 1






Fritze tager ud til Kredsen og får et overblik over samtlige bygge- og
ibrugtagningstilladelser. Fritze vil gerne have én mere med.
Pernille laver nyhedsbrev og invitation til generalforsamling
Der skal laves en tekst til hjemmesiden om, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil sælge sit
hus.
Efter generalforsamlingen laves en ny folder til nye medlemmer, hvor alle gældende
vedtægter er beskrevet.

5. Planlægning af arbejdsdag:
 Der afholdes arbejdsdag d. 5. september kl. 10.00-14.00
6. Evt.


Bestyrelsen modtager flere mails med krav, aggressive hentydninger og unødvendigt
ekstraarbejde. Vi vil gerne opfordre til en god og konstruktiv tilgang til den arbejdsbyrde,
der pålægges bestyrelsen.
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