Referat bestyrelsesmøde 3 / 4 2019
Til stede
Hans, Fritze, Max, Jakob, Jazmin, Børge
Nyt fra formanden
Der er kommet ansøgning på et løb der skal starte fra sigøjnerpladsen. Løbets overskud skal
gå til rygmarvsforskning.
De må gerne låne pladsen gratis til det gode formål, hvis ikke de skal slå en masse telte og
toiletvogne op. Hvis der skal sættes vogne og telte op vil vi gerne have et beløb. Der
informeres ud til medlemmer hvornår løbet afholdes.

Kolonihaveforbundets kasserer har bedt os opdatere vores medlemsliste. Det gør vi. Det
bemærkes at deres system ikke kan håndtere a,b,c numre på haver, og der kan være noget
rod i den forbindelse.
Kloakudvalget har kontaktet endnu en entreprenør for at få tilbud på gravitationsløsning.
Toke (88) er tiltrådt kloakudvalget som økonomichef. Der satses på at der skal træffes en
endelig beslutning i juni måned ved ekstraordinær generalforsamling.
Nyt fra kassereren
Næste år udløber den automatiske opkrævning af fællesudgifter og betaling af lån. Det
undersøges om der kan hentes lidt assistance udefra
Der skal ses på om man kan finde et betalingssystem der taler sammen med
kloakeringsbetalingerne når det skal i gang.
Hjemmeside
Alt er opdateret -tjek den nye hjemmeside!
Kalender
Børge finder snarest en stor vægkalender.
25/5 Foreningsfest
Foreningsfest
Jazmin går amok. Hvor mange penge må vi bruge!?
Der er gået 15.000 til stole/borde og mad.
Der er tilmelding til de forskellige aktiviteter henover dagen. Der planlægges ting hvor folk
skal møde op, ellers bliver det ikke til noget.

Program:
8.30 Starter med morgenkaffe/the ved fællespladsen
9.00 gratis yoga med professionel yogainstruktør.
9.00 er hoppeborgen pustet op, og der er ansigtsmaling og ballondyr for de mindste.
11.30 Juan laver pizza. Han laver dejen, og man sammensætter selv sin pizza, som han så
bager i sin ovn.
14.00 Simon og Søren står for bordtennisturnering som kører hen over eftermiddagen
-Søren har bestilt bord!
14:00 Skydetelt -kom med dit porcelæn du ikke gider ha længere, og lad os skyde om kap!!
15:00 Der laves borddekorationer under kyndig vejledning. Der indkøbes blomster osv., så
man skal bare møde op og fyre den af.
15:00 Rundboldturnering! Havegangene mod hinanden!
15:00-17:00 skattejagt for børnene.
17:30 Mad! Maden er klar 17.30 sharp, så alle kan nå at være med.
Musik -hvilken genre går vi efter i år? Nogle ønsker til numre?
19-21 er der nogen der vil underholde med et eller andet? Open mike.
21:00 bål med snobrød med de større børn.
21:00 musik.
Der sendes tilmeldingsliste ud til alle, hvor man melder til/fra til de forskellige delaktiviteter.
Sommerfesten inkl. al mad koster 150kr.
Spiser man ikke med om aftenen er det gratis.
Have 24
Vi køber haven for at holde den midlertidigt, frem til den ekstraordinære generalforsamling.
Her vil vi fremsætte forslag om at inddrage haven til fællesarealet.
Højen på sigøjnerpladsen
Den får lov at blive for nu, for den kan bruges til evt. overdækning af forurenet jord ifbm.
kloakering.
Arbejdsdag 5. maj
Ingen flis første arbejdsdag
Bygges skydetelt til foreningsfesten
Bommene ved baggangen skal flyttes.
Eventuel stubfræsning.
Generel oprydning.
Rørene på fællespladsen skal ordnes.

Petanquebane
Forsøges indplaceret i de planer der lægges for have 24.

