Referat af bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag den 6. januar 2016
Tid: Kl. 18:30 i foreningshuset.
Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)
Referent: Berit Eriksson (BE)
Mødedeltagere: Henrik Dencker HD), Anders Henriksen (AH), Betty Kirstein (BK), Sabina Bothmann
(SB), Frank Andersen (FA), Berit Eriksson (BE).
Afbud. Lotte Henriksen (LH), Charlotte Arlington (CA), Birgitte Larsen (BL), Janni Pedersen (JP)
Ikke mødt: Suppleanter Lars Ottosen (LO), Line Ungstrup Pedersen (LUP)
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Meddelelser
Der er intet nyt omkring møder med kommunen vedrørende ny deklaration.

Voldgiftsagen med Gravmand. Vi har vundet retssagen, og skal blot betale det restbeløb som vi
havde tilbageholdt. Vi har endnu ikke fået en samlet regning fra vores advokat, men en del af
beløbet bliver betalt af vores rets forsikring.
Vi er blevet kontaktet af Arbejdernes Landsbank vedr. nogle havelejere som står i restance. Vi skal
på det kraftigste opfordre til at alle overholder deres betalinger, da det er foreningen som er
kautionister, og det skaber unødig meget arbejde for os, når der ikke bliver betalt til tiden.
Vi efterlyser en person, som kan tage referat til generalforsamlingen. Hele generalforsamlingen
bliver optaget, og der kan altså skrives af efter en lydfil. Interesserede kan kontakte formanden på
5357 4263.
Der er kommet en klage over at der bliver spillet høj musik fra en have. HD kontakter
vedkommende og opfordrer dem til at kontakte politiet. Men hvis det fortsætter når sæsonen starter
op, tager vi sagen op igen.
Når vi sælger et hus, skal vi lægge vurderingspris og salgspris ind på kolonihaveforbundets
hjemmeside, når de er klar med deres indberetningsskemaer.
Vi skal have oprettet en venteliste. BE mailer til SB hvad hun ligger inde med af oplysninger fra
Hestholm. SB prøver at finde ud af en løsning, som vi kan snakke om på et snarligt
bestyrelsesmøde.
Logbog, kontoret
Ingen kontorvagter

Facebook logbog
Intet nyt
3. Budget, økonomi og indkøb.
Årsregnskab er under udarbejdelse, økonomien ser fin ud.
4. Nyt fra udvalgene
Vurderingsudvalget.
Der er 2 vurderinger.
En havelejer har ikke været helt tilfreds med vurderingen. AH har fortalt hvorfor vurderingen er
som den er, og den er rent faktisk ikke så lav som hun gjorde det til.
Salgsudvalget.
Status på udlicitering af salg?
Det er endnu ikke besluttet om indmeldelsen skal reduceres.
Vi har besluttet, at vi fortsætter med salg som før i tiden indtil generalforsamlingen.
Driftsudvalget
Lars har indkaldt til vinter beskæring den 17/1 og 7/2 som starter kl. 09.00

Værktøj/vedligeholdelsesudvalg
Intet nyt
Vandudvalget
Der er i år brugt mindre vand end sidste år, dvs. vi har fået ”lappet” flere brud i rørene.
Byggeudvalget.
Der er 2 nybyggede huse som måske er for store. HD tager ud og måler op og så tager vi den derfra.
Er husene for store, skal de selvfølgelig reduceres, da der skal bygges efter godkendte tegninger.

Der er blevet observeret hestetrailer og campingvogne på vores område. Disse må ikke parkere på
vores område. Heller ikke om vinteren.
Containergården
Intet nyt
Aktivitetsudvalget / Bestyrelsen
Hvordan er julebanko gået? FA vandt ikke noget ellers var det en hyggelig dag med ca. 50 havelejere
Bladudvalget/medieudvalget
Der skal holdes et separat møde i januar måned hvor vi kun snakker blad i et par timer.
Vi holder møde den 24/1-16 kl. 09.30 er der morgenmad. Mødet starter kl 10:00. Efter bladmøde
tager vi de hængepartier vedrørende salg og økonomi vi mangler fra sidste møde. Samt taler om
forventninger til næste år.
Se det gamle blad igennem og se om der noget du vil have med i næste blad og eventuelle
ændringer.
Vi skal også planlægge dato for havevandring

Hjemmesiden:
SB spørger om vi ønsker at hun fortsætter i bestyrelsen, selvom hun ikke kan deltage på samme
niveau som tidligere. Hun bliver snart mor til 2. Vi ønskede alle at SB fortsætter med det gode
arbejde og på det niveau hun magter.
Forretningsudvalg.
Intet nyt.
6. Handlingsplan / udeståender
Intet nyt

7. Arbejdsdag
Arbejdsdage vil fremadrettet hvert år ligge den sidste lørdag i maj og den sidste lørdag i august.
I år er det den 28. maj og den 27. august 2016. Husk at sætte kryds i kalenderen
Planlægges i det tidlige forår.
8. Årshjul
Regnskab og indkaldelse skal ligge klar til kopiering den 26. februar 2016. BK kopierer det hele.
Vi pakker og sender indkaldelse afsted lørdag den 5. marts 2016 kl. 10.00
9. Evt.
SB opfordrede til at hvis vi har afbud til et møde, at vi så sørger for at give besked omkring de
opgaver som skulle ligge klar til mødet.
Vi bruger meget tid på møderne med ting som ikke er klaret.
Mødet sluttede kl. 21:10
Næste møder:
Søndag den 24. januar 2016
Torsdag den 4. februar 2016
Mandag den 7. marts 2016
Generalforsamlingsforslag: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19. Kirsten Holm er dirigent

