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Bestyrelsesmøde  2021-11-07

Tilstede: Marianne, Søren, Rikke,
Fritze og Ulla

Afbud: næste møde   25.11.21  16.00-

Standarddagsorden Aktuelle emner Referat. Beslutninger og uddelegering af ansvar for opfølgning ved navn

Mødet indledes med at efterspørge punkter til eventuelt, og derefter prioritering af dagsorden

Nyt fra formanden Have 104, 55,83

Nyt fra kasseren ●

Nyt fra udvalg? ● Søren og Elinas udvalg (marianne) arbejdere med byggeregler  nyt møde

Havesager? ● Haver skal have godkendelse før de
vurderes(MARIANNE)

haver kan ikke vurderes/sælges før der foreligger en godkendelse af
byggeriet.
have 55 og 83 snarest til salg.

Indkomne mails? ● mail Anders, mail til Kreds
●

brugsretsaftale / andelsbevis ??

Andet ● Andelsbevis // ibrugtagningsattest ? (Søren)
● Hvordan skal vi forholde os til folk, der ikke betaler -

rykkergebyr??? og hvad med dem der meddeler, at de
ikke kan betale til tiden? (Søren)

● Tjekliste til salg/velkomst til nye medlemmer. Skrevne
og uskrevne regler? Folder? Særlig velkomstmail?
(Søren)

● Velkomstkomité//kontaktperson  for nye medlemmer?
(Søren)

● Regnskab kolonihaveforbundet (MARIANNE)
● Nyhedsbrev
● opdatering hjemmeside
● Have 48a 8 marianne)

nyhedsbrev .Rikke og Søren:Indeholde (evt. også på hjemmeside.
)skraldespande fjernet  bom lukket   kompost stables . Der er lukket for
syn og salg af haver indtil april. Hvilket også er tilfældet for kredsen. Rikke
kontakter
kredsen for at høre om  der er undtagelsestilfælde.
Det aftales at alle går ind for at se på hjemmesiden.
Rikk og Ulla retter de konkrete oplysninger.
brugsret aftale læses igennem Marianne ligger den i Drev.
Marianne laver en checkliste, til brug ved salg, skal ligge under bestyrelse.
Vi aftaler hvem der byder velkommen. Fast punkt på dagsorden, ikke de
samme hver gang. Der findes en folder, denne må opdateres, ikke aftalt
hvornår og af  hvem.
vedr. manglende betaling. Sende rykkerskrivelse, her efter rykker med
krav om rykkergebyr. Forhåbentlig  er det nok at der kommer specifik brev,
hvor det er tydeligt, hvad det drejer sig om.
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Betalingsservice som fremtidig betalingsform. Søren og Marianne arbejde
på dette.  Marianne mener at der er ved at komme styr på e-boks.
Søren snakker med Anders om hvad der skal til for at Dineros regnskab er
fyldestgørende, i forhold til at fortsætte med nuværende regnskabsfirma.

Kloak: Søren kontakter Johannesen for at afklare yderliger.

Eventuelt ● mail . har alle ansvar for at læse? handle ? eller kan vi
få det uddelegeret (ulla)

der er oprettet huskelister i mail hvor Marianne  sender videre. til de
enkelte bestyrelsesmedlemmer, som så handler på dette.

Emner vi skal huske til kommende møder

Emne Tidsfrist

næste 25.11.21 kl 16.


