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se Sørens tilføjelse. nederst

Bestyrelsesmøde d. 17. jan. kl.15

Tilstede: Marianne
Søren,Rikke,Fritze,Ulla

Afbud: Navne næste bestyrelsesmøde :   24.01  i Møllegade 16.00  inkl kursus  19.30

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 ● Opfølgning på beslutningspunkter fra
sidste møde herunder:

●
● Mail fra finansieringsudvalg
●
● Opkrævning til ventelisten
●
● Brugsretsaftale
●
●
● Honorar til bestyrelsesmedlemmer
●

finansierings udvalg forslag: Marianne og Søren tager et møde med rigtig rådgivning  om hvorvidt de er
istand til at hjælpe med regnskabsføring omkring lån og tilbagebetaling.

Vi skal  lave spørgsmål til finans udvalg,  sende til Marianne.
Rikke spørger Danjord om de ved hvilke andre kolonihaver, der har løsninger som vore.

Der indbetales 150, på venteliste i år, fremad stilles der forslag på generalforsamling om at vi kun betaler
50 kr årligt  for at vedligeholde pladsen.

brugsretsaftale
det er helt ok at der er 2 på kontrakt. Aftalen er at denne meddelelse sendes ud til alle i nyhedsbrev.
læs vedtægter igen. og læs Brugsretsaftale. Marianne og Ulla lav et skriv.

Marianne skriver til tidligere bestyrelsesmedlemmer at de selv skal skrive hvor længe og de skal opgive
Søren laver en formular og sender den til Marianne.

Nyt fra kasseren ● E-mail med forslag fra Tommy om at
vurderingsbeløbet betales direkte til
vurdering folkene

● Anbefaling fra Finn om at have en
særskilt konto til ALT vedr.
hushandler.

● Status på restancer:
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1cwOJtQiXHmCusj_FIATmzmx5H

Marianne skriver til Forbundet for at få afklaret hvordan vi forholder os til betaling for vurdering mm.
Indbetale direkte på på konto eller have en konto i haveforeningen hvorfra der udbetales.??

Der er oprettet en konto specielt til hushandel.

Marianne og Søren taler  med Rigtig rådgivning. Dette tages også med

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwOJtQiXHmCusj_FIATmzmx5Hqz6hn_B_n6E3NK85WE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwOJtQiXHmCusj_FIATmzmx5Hqz6hn_B_n6E3NK85WE/edit?usp=sharing
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●

Nyt fra udvalg? ● alarm på vand punkt på generalforsamlingen. pris fra Århus vand og fra VVS firma kendt, men hvem vedligeholder og
Der skal bruges Wifi  opgaven uddelegeres til have 106

Havesager? ● Have 79 Søren svarer på brev og der fortsættes

Indkomne mails? ● Mail fra Jazmin ang pumpestationer
●
● revisor svar fra 2 haveforeninger

pumpestationer. Marianne Ulla holder møde foreslår 24. 01. 22 kl 14  Marianne kontakter Danjord for
yderligere informationer.

Ulla har fået svar fra 2 haveforeninger, der bruger dels Forbundet og dels et regnskabsfirma, men begge
oplever det som en øget belastning.

Andet
Opfølgning på
tidligere?

● årsberetning til generalforsamling.
●
● Har vi fået en bekræftelse på booking

af Viby bibliotek
●
● Punkter til dialogmødet i kredsen,

hvor Marianne og Søren deltager

Rikke skriver årsberetning med input fra  øvrige.

hussalg/ibrugtagnings tilladelse.  solidarisk i forhold til lån.   overveje en koordineret venteliste.

Eventuelt ● på foranledning er det diskuteret.
● generalforsamling.

husk man må ikke bo her om vinteren

Klik ind og skriv, hvad vi skal forholde os til inden generalforsamlingen:

https://docs.google.com/document/d/1UvhAQoaVKdrGWpTjijNIEnYXLivT8dwbZfkZMJyHcRM/edit?usp=sharing

Emner vi skal huske til kommende møder

Emne Tidsfrist

procedure omkring mails  .  Undervisning i Google Drev

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwOJtQiXHmCusj_FIATmzmx5Hqz6hn_B_n6E3NK85WE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwOJtQiXHmCusj_FIATmzmx5Hqz6hn_B_n6E3NK85WE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UvhAQoaVKdrGWpTjijNIEnYXLivT8dwbZfkZMJyHcRM/edit?usp=sharing
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Sørens tilføjelse.
Hvis man, når man skal læse korrektur på referatet, klikker på den blå blyant øverst til højre, kan man vælge “Forslag”. Det giver én mulighed for at skrive forslag ind i
teksten eller sætte en kommentar ind, så alle kan se hvem der foreslår hvad.. Bagefter kan referenten enten godtage eller kassere forslagene.


