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2 BestyrelsesmødeBestyrelsesmøde 2022-01-12
Tilstede: NAVNE
Marianne Søren Rikke
Fritze Ulla

Afbud: Navne

Standarddagsorden Aktuelle emner

næste bestyrelsesmøde : Skriv dato her 17.01. kl 15.oo

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

A. Overskydende kloak jord på Sigøjnerpladsen.
Marianne, Fritze og Ulla var med til byggemødet i torsdags.
Jeg har i den forbindelse skrevet en mail til Christine, kan
læses under sendte mail.
Vi skal finde ud af hurtigt, hvor overskydende jord skal være.
Jeg skriver en mail til kontaktpersoner fra Danjord og Cowi om
hvad aftalerne blev.
B. Der er kommet mail fra Kommunen, de er stjernemarkeret så
læs lige dem
C. Kloakering, herunder prissættelse af kloakeringen, og
kommende lån (skal vi have finansieringsudvalget med
indover)
D. Kolonihaveforbundet som bogholder, betalingsservice. I den
forbindelse er det godt at vide om Søren fortsætter som
kassérer.
E. Ventelisten. Jeg har arbejdet på at ajourføre ventelisten Det er
noget af et arbejde.
F. Generalforsamling d. 20. marts. herunder brugsretsaftale og 2
på købsaftale og brugsretsaftale. Og skal punktet op på
generalforsamling om at Kommunen har tilbudt at overtage os.
G. Have 7
H. Have 79,
I. Jeg vil redegøre for hvordan det er med vores gammel lån da
vi købte Jorden.
J. Honorar til bestyrelse
K. Afregning Dieter

A.nyhedsbrev om at nu begynder de med kloak i uge 3 grundvands
sænker og i uge 4 underbore have gange er ikke tilgængelig med
biler før der gives besked. Orientering sendes ud så snart vi ved
noget. ulla
skriver til teknisk udvalg SØREN
B. Bestyrelsen læser dette til næste gang.
C.
Marianne kontakter finansieringsudvalg
Hvad skal der tilbagebetales, ved salg, hvordan udregne afskrivning
hvordan ser kredsen og forbundet på dette, det er vores opgave til
næste bestyrelses møde at læse dette.
https://aarhuskredsen.dk/uf/80000_89999/81814/9b0621e1d2562f
10a4a9f63378d4432b.pdf
D
Søren fortsætter som kasserer. Bestyrelsen enige om at der skal være
betalingsservice.
E.
venteliste : opkrævning ud så evt. liste med navne, så man kan se
hvor man er på listen, men er dette lovligt. Ulla kontakter
kolonihaveforbundet.
Bestyrelsen diskutere hvorvidt der skal være et årligt gebyr på 150 kr,
på ventelisten. Eller om dette skal ændres, ikke afklaret endnu,
undersøge om dette er besluttet på generalforsamling.
F
Der arbejdes videre med brugsretsaftale i stedet for leje af jorden,
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L. Prissættelse af kloakering kan læses på Kredsens hjemmeside
M. Hvis der en en der vil sætte punkterne ind i en skabelon vil det
jo være rart. Jeg kan ikke finde skabelonen i drev
N. Jeg arbejder her i weekenden på at opdaterer adresselisten i
Forbundet. Hvad med Rigtig Rådgivning. Jeg vil nødig gøre
noget galt her, men have 55 og have 83 har jo fået nye ejere..

og på at få 2 personer på købsaftale.
G. Jeg tænker at dette ikke skal stå i referatet ???
G.Casper skal have et anbefalet brev vedr. afståelse af haven.
H. have 79 Søren arbejder videre.
I
lån i 2011 til køb af jorden, afdragene har ikke været justeret, og
heller ikke korrekt opkrævet de sidste gange. Marianne snakker med
rigtig rådgivning så der kommer styr på aftaler på lånet.
J. Honorar til bestyrelsen, hvordan fordeles det, når der er skiftet
medlemmer?? Faktisk er beløbet ikke lovligt så vidt vi ser, dette
undersøges til næste møde, ligeledes hvad vi gør, om det er en
beslutning på generalforsamling Rikke

Nyt fra kasseren

●

Aftale med flere om 3 afdrag af større gæld.

Nyt fra udvalg?

●

Bygningsretningslinjer. Elina har lavet udkast

Havesager?

●

Have 79 Have 71

Indkomne mails?

●
●

Pernille, ang. parkeringsbøde

Andet

●
●
●

breve med forespørgsel
skrive på hjemmeside at der ikke kan indbetales uden for sæson
forespørge hos andre kolonihaver om revisor???

Ulla tager kontakt til andre kolonihave i Århus for at spørge om
hvordan de løser problemet vedr. revisor og regnskaber.

Eventuelt

●
●

dialogmøde i kredsen 01.02
generalforsamling 01.03 i kredsen

Marianne og Søren tager til dialogmøde 01.02

Næste møde
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Emner vi skal huske til kommende møder
Emne
procedure omkring mails . Undervisning i Google Drew blev ikke færdige så vi fortsætter med listen samt med de ting der skulle undersøges.

Tidsfrist

