
Bestyrelsesmøde 13 februar.
Tilstede: Martin, Trine, Michael og Maria
Michael ordstyrer.

1. Generalforsamling dagsorden og indkomne forslag godkendelse.
a. vi har gennemgået alle forslag samt dagsorden. godkendes

2. Status regnskab
a. Trine er færdig med 2019.
b. hun afventer Grethe da regnskabet for 20 ikke stemmer.

3. Årshjul
a. Maria laver udkast til årshjul til næste møde.

4. Have 35
a. Trine skriver til have 35 omkring opsigelse.
b. Hun kontakter forbundet ift ret og lov.

5. Indkøb af skagens havehegn til bålpladsen pris 59 kr. pr. stk.
a. Vi havde ekstra så punktet fjernes.

6. Evt.
a. Martin fortæller at vi kan låne kommunelån til at lave rør og kloak. Han er

undersøgende på det.  Martin ser på deadline.
b. Trine laver fremadrettet en lille beretning omkring md regnskab. Skal fast på

dagsorden til bestyrelsesmøde.
c. Trine er blevet gjort opmærksom på at man ikke må have adr i

haveforeningen helårligt. Hun undersøger dette nærmere.
d. Michael fortæller at nu er deadline gået for at fjerne brædder. Vi fjerner dem i

bestyrelsen. Vi har i den forbindelse talt om at der ikke skal aflægges
materialer eller andet på stierne, da disse skal være frie til passage. Hvis man
har brug for kortvarigt opbevaring kan dette aftales med bestyrelsen.

e. Michael frembringer undringer fra have 47 omkring måden forskellige svar er
kommet på. Vi taler om vigtigheden i en ordentlig kommunikation mellem
kolonisten og bestyrelsen og at måden kommunikationen omkring brædder
samt hjulspor på flagstang pladsen er foregået skulle være håndteret bedre
fra begge parter. Dette er taget til efterretning i bestyrelsen.

f. Informationer kredsen/kongres: Kongres bliver afholdt 9-10 september. Hvis
kolonisterne har noget der skal med er forslag velkomne. Martin fortæller
mere til beretningen under GF.

g. Vi mangler vurdering personer. Trine og Maria  melder sig til vurderinger.
h. Ved vurderinger bliver udbetalinger overført til vandrørs opsparing. Trine tager

kontakt til Have 86 da han er vurderingsformand.
i. Punkter have 18:

i. Rundvisninger for socialt boligbyggeri.vi synes det er en god ide med
rundvisninger. Martin vil gerne deltage i nogle rundvisninger. Martin
skriver til Have 18

ii. Sommerkonkurrence. Vi tager udgiften med på budgettet. Vi synes det
er en god ting der fremmer et godt kolonihavemiljø. Vi tager forslaget
med til den ordinære generalforsamling da der evt kan være udgifter i
forbindelse med dette og vi ønsker opbakning til dette.

iii. Loppemarked. Vi tager ideen med til generalforsamling og sætter den
på budget til godkendelse.


