Referat bestyrelsesmøde 14.05.2020
Deltagere: Jazmin Cullen og Jakob Tackmann (overlevering), Christine Mosekjær, Teena Winckler, Elina
Ochoa, Fritze Maud Gielfeldt og Pernille Dalsgaard
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendes.
2. Overlevering
Jazmin og Jakob sørgede for at overlevere computer, koder til e-mail, generalforsamlingssystem og
hjemmeside, nøgler mv. til den nye bestyrelse). Derudover orienterede de om igangværende
vurderinger og havesalg, praktiske informationer vedr. genåbning af bankkonto, venteliste og
indbetaling af haveleje. Mange tak for indsatsen.
3. Konstituering af ny bestyrelse
Christine – formand
Elina - kasserer.
Teena – næstformand
Pernille - sekretær.
Fritze – menigt bestyrelsesmedlem
4. Nye opgaver for bestyrelsen
Informationer vedr. bestyrelse opdateres på hjemmeside og hos Kolonihaveforbundet. Ventelisten
skal opdateres, når vi igen får adgang til bankkonto. Derudover skal der laves en opgørelse over
indbetaling af haveleje og sendes rykkere ud til evt. manglende betaling. Flere nye kolonister ved
ikke, om de er medlem af Kolonihaveforbundet, hvilket Christine undersøger. Derudover skal
velkomstfolderen opdateres, så gældende retningslinjer og ordensregler er beskrevet.
5. Kalender
Kolonihavesæsonen er for alvor skudt i gang og det betyder også, at vi skal have gang i alle de gode
traditioner. Selv om corona-situationen kræver, at der tages forbehold, så er vi jo så heldige, at vi
har luft og plads i foreningen. Så med lidt ekstra hensyn kan vi stadig hygge os. I den kommende tid
kan vi glæde os til:
• Arbejdsdag 17. maj kl. 10-12. Vi holder det corona-venligt med god afstand til hinanden,
med drikkevarer og evt. medbragte madpakker
• Pinseloppemarked 31. maj 10-16 på havegangene. Havegangene lukkes kl. 9.00 og åbnes
igen kl. 16.00.
• Søndagsgrill – den sidste søndag i måneden tændes der op i grillen kl. 17.00
• Døde duer – hver lørdag kl. 14.00 på Fællespladsen
• Arbejdsdage 20. og 21. juni. Lørdag fra kl. 9-13 og søndag kl. 10-14, begge dage sluttes med
frokost.
• Skt. Hans 24. juni – hvor børnebålet tændes kl. 17 og kl. 19 tændes voksenbålet
• Sommerfesten kan desværre ikke afholdes under nuværende omstændigheder – så 2021 må
blive en dobbelt sommerfest.
6. Administration
Kontoret holder i første omgang åbent på følgende datoer:
• Søndag d. 17. maj kl. 10-12
• mandag d. 25. maj 16-17
• lørdag d. 20. juni kl. 10-12

•

Søndag d. 21. juni kl. 10-12

7. Kloakering
COWI er sat på sagen for kloakeringsprocessen. Bestyrelsen følger op på, om DSB er ansvarlig for
forurening.
8. Mobilepay
Elina går i gang med at få tilknyttet mobilepay til foreningen.
9. Næste møde
25. maj kl. 17.00-18.30.
10. Evt.

