Referat bestyrelsesmøde – 11. 9. 2020 –
Tilstede: Fritze, Pernille, Bodil og Christine
Afbud: Tenna
Kursiv nyt på dette møde
Næste møde: 25.10.2020 kl. 10.00-12.00
Konstituering – Foretaget umiddelbart efter GF den 6.9.2020
Teena valgt til næstformand, Fritze og Bodil er alm. Bestyrelsesmedlemmer.
1. Nyt fra formanden
 Præmiehaver, der var besøg fra konsulent den 5/8. resultatet er som følger. Der er ingen
præmie fest i år, men der er forslag om at vindere går ud og spiser sammen på foreningen
regning. Sidste år var det 4.000kr. Er det noget vi skal fortsætte med? Det er mange penge
for få haver. Det bliver ikke i år. Det skal op på generalforsamlingen under budgettet. Vi
holder en fælles tur de have med besøg i vinder haverne man foreslå at holde en fælles
”præmiefejring” - hvor vi slutter af på pladsen til lidt godt til gangen. Dato fastlægges når vi
har vinderne oplyst. Resultat af vurderingen er kommet, og vi har i år modtaget hele 3
førstepræmier. Da der ikke er kredspræmie i år er det også kun disse tre der modtager
gaver og diplomer som tidligere oplyst.
Jette Hasle Larsen 97, 33 og konsulentens 1. præmie
Ib Chris Sørensen 52, 32 og konsulentens 1. præmie
Majbritt Munk Nielsen 75, 31 og konsulentens 1. præmie
Lars Kjærgård 113, 29
Jens Bech Pedersen 128, 29
Kamille Le Feure 102, 28
Metti Sckeri 114, 28
Tine Billestein 123, 28
Vindere er ophængt i huset på tavlen, vi afventer diplomer og gaver. Får vi det inden
standerstygning holder vi noget der, ellers venter vi til generalforsamling 2021 eller
standerhejs.


Vi skal have undersøgt om det er en fordel at blive moms registeret – vi anvender Eigils
tilbud fra Deloite Christine tager kontakt. Dette har været nedprioriteret – sættes i gang
inden 1/8-20. Vi udsætter til efter generalforsamlingen, da det koster penge. Vi sætter i
gang og kontere udgiften under kloakering, som er estimeret til 5.000 kr.

2. Havefinanser
 Mobilepay: Det koster 999 kr. i oprettelse og 50 kr. i måneden. Vi venter med at sætte det i
værk til efter generalforsamlingen. Mobil pay er ikke nødvendigt, vi kan tage det op hvis vi
ser det som nødvendigt i forhold til udgiften.
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Ventilerne begynder at gå. Fritze tager i Brødrene Dahl og køber 10-15 vandlåse. Fritze
spørger Børge hvilke vandlåse. Ventiler er indkøbt, T spørger om Børge vil være fast
ventilminister. Vi overvejer om vi evt. skal lade alle ventiler udskifte. Børge vil gerne være
vandmester og Teena er bestyrelse ansvarlig for vvs opgaver. Vi tager punkter på næste GF
omkring samlet udskiftning og skal i den forbindelse have et tilbud.
Pernille og Elina laver overdragelse i næste uge.

3. Generalforsamling
Vi konstatere at blanding af de typer fysisk og digital er en dårlig ide. Det hedder enten eller.
Vi opstarter at undersøge om der er et lokale til 278 personer. Hvem vil tage opgaven?
Referat fra generalforsamlingen er gennemgået og vedtaget og sende til Lars for underskrift.
Pernille printer og sørger for underskriftindsamling, og derefter scanne og sende til bank.
Bodil sætter på hjemmeside
4. Arbejdsopgaver




Efter generalforsamlingen laves ny folder og printes for medlemmer i forbindelse med salg,
et stk i fælleshuset i laminering?. Kortet skal også opdateres med have 16 C og
fællesområde samt betegnelser. Hjertestater angives også. Se digitale offentlige kort. Indtil
der er ordentlig styr på de seneste års ændringer, må det vente.
Parkering - forslag fra politi. Der skrives biler fjernes uden ansvar. Kolonister skal have et
skilt til vinduet. En opgave der skubbes til et tidspunkt, hvor energien er til det. Skiltet er
skrevet til arbejdsdagen. Men er ikke monteret.

5. Planlægning af arbejdsdage
 Dato for efterårsarbejdsdag – 25.10.20
Arbejdsopgaver
 Ophængsskab, Fritze havde et ønske med dem? Vi nåede ikke projektet, det udsættes til
næste gang. Skabet ved parkeringspladsen skal fixes og flyttes nærmere ved
parkeringspladsen.
 Mini trailer fixes, Børge 36, har en god idé
 Male toiletter inde
 Ordre i frys og køl – lukke ned for vinteren
 Flis på grenplads som besluttet på GF – husk leje
 Have 24 skal have en omgang
 Græs på fællesplads
 Containere tømmes og fjernes
6. Kloakering
 Der genudsendes filer til optegnelse. Det er for nogen svært at indtegne korrekt med
målestok. Er der nogen i foreningen der vil påtage sig opgaven?
7. Evt.
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Facebook: en bestyrelsesprofil, oprydning i medlemmer, forslag til retningslinjer have 129.
punktet afventer til næste møde. Vi afventer svar fra have 129 om hvordan opretholdelsen
af den gode opførsels. Vi blev opmærksomme på under GF at det påvirker flere at tonen kan
blive grim. Opfordrer alle til at antimobbe hvis det sker. Vi skal være gode ved hinanden, der
kan sidde en bag skærmen og blive ked af det.
Indgangen: Den nye sti som kommunen har lavet giver øget cykelister. Skal vi sætte to
bomme op. Evt. Bede kommunen om det? Punktet afventer næste møde. Vi har spurgt
kommunen, der er ikke kommet svar endnu. Christine rykker.
Standerstrygning 25.10.20. kl. 14. Skal på hjemmesiden Bodil
Kontakt affald varme og ændre fra alle til kun tre stk. husk numre til arbejdsdagen , da det
er de der skal stå tilbage . Fritze tager opgave.
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