
Referat af bestyrelsesmøde  
Dato: Lørdag den 5. marts 2016 

Tid: Kl. 10:00 i foreningshuset.   

    
Ordstyrer:  Henrik Dencker (HD) 

 
Referent: Berit Eriksson (BE)  
 
Mødedeltagere: Henrik Dencker HD), Betty Kirstein (BK), Berit Eriksson (BE), Birgitte Larsen (BL), 

Frank Andersen (FA) 

 

Suppleanter afbud: Lars Ottosen (LO), Line Ungstrup Pedersen (LUP), Janni Pedersen (JP), 

 

Afbud: Lotte Henriksen (LH), Charlotte Arlington (CA), Anders Henriksen (AH), Sabina Bothmann 

(SB) 

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger 

 

2. Meddelelser 
Referat fra kredsmøde. BK og BE deltager i jurakursus den 12.3.2016. 

Ventelister skal nævnes i beretningen, der kommer en ny §. Vi kan ikke stemme nej til ventelister, 

da det er regeringen som har besluttet at alle kolonhaver skal have ventelister. 

Bestyrelsen arbejder på at få lavet nogle retningslinjer til opskrivning. Når disse ligger klar, vil de 

blive slået op i skabene samt lagt på FB og hjemmesiden. Ventelisten træder i kraft 01.04.2016. 

Opskrivning foregår i kontortiden i april måned, og kun i april.  

 

BL har pga. privat årsager valgt at udtræde af bestyrelsen. 

 

Logbog, kontoret 

Ingen kontorvagter 

 

Facebook logbog 

Der er blevet foreslået fra en lejer, at vi anskaffer en hjertestarter som evt. kan sidde på foreningshuset. 

Vi kan eventuelt søge trygfonden. BE søger trygfonden. Udestår, da generalforsamlingen er prioriteret 

højest i øjeblikket. 

 

Der er kommet flere klager over at der bliver parkeret på stierne. Selvom det ikke er sæson, er det stadig 

ikke tilladt at parkere/køre på stierne 

 

3. Budget, økonomi og indkøb. 

BE indkøber en bærbar til kontoret. Vi får den gamle kassercomputer retur. Den kan sagtens bruges på 

kontoret. 

 

4. Nyt fra udvalgene  
 

 

Vurderingsudvalget.  

Der kommer fortsat ønsker om nye vurderinger. 



 

FA og AH har sammen med Susan fra Tjørnebjerg været ude og vurdere i en anden forening. Her 

var personen sat ud og der skulle ligge en uvildig vurdering. 

 

Salgsudvalget. 

Status på udlicitering af salg? Vi afventer et møde mellem CA, LK og mægleren. Status? Vi har 

intet hørt fra mægleren. 

 

BK og BE prøver at tage salgene indtil videre. 

 

Driftsudvalget   

HD har bedt vores græsmand om at komme med et nyt tilbud som er relevant for næste sæson. 

Der er blevet samlet grenbunker fra vinteren sammen. 

 

Værktøj/vedligeholdelsesudvalg 

Vi har fået en container til værktøjet. 

Der skal laves en liste over hvilket værktøj vi har. 

 

Vandudvalget  

Der har heldigvis ikke været de store brud på vandrørene i vinter, det afspejler vores forbrug. 

HD indhenter et tilbud på en faskine på Tyttebær Alle. Evt. med et drænrør over til åen. 

Vi har fået refusion fra vandforsyningen på kr. 89.379,00 for 2015 

 

Byggeudvalget. 

HD har gået lidt rundt, og checket dem som bygger om de holder sig inden for det ansøgte.  

Vores nye lokalplan bliver der arbejdet på fra kommunens side. 

 

Containergården 

Pål Heitmann og BL afholder et møde, hvor den kommende sæson planlægges. De finder også ud af 

hvordan containergården indrettes. BL forespørger om vi på åbningsdagen var villige til at der 

kunne blive serveret pølser og øl. Det er ok for bestyrelsen. 

Der kommer noget på Facebook omkring møde hvor man kan melde sig som frivillig. 

Vi mangler at få og underskrive kontrakten med Henry Andersen & Søn. Kontrakten er stadig ikke 

modtaget. 

Indretningen af containergården står Pål for. 

Resten af containerne kommer i midten af marts. 

 

Aktivitetsudvalget  

Samantha fra aktivitetsudvalget har spurgt ind til bl.a. økonomi, og har fortalt hvad deres visioner er for 

den kommende sæson. 

 

Bladudvalget/medieudvalget 

Har alle afleveret til bladet? Dem der mangler, har stadig mulighed for at nå det inden 

generalforsamlingen. 

 

Hjemmesiden: 

Intet nyt. 

 

Forretningsudvalg.  



Der har ikke været afholdt nogle møder. 

 

6. Generalforsamling 

Alt er pakket og sendt ud mandag den 7. marts 2016 

 

7. Handlingsplan / udeståender  

Er der rykket for hundeluftegården? Der er rykket, HD skal til møde med kommunen inden påske. 

 

BE laver en tom liste til kontorvagter til næste møde. Listen vedhæftes, meld tilbage til mig om 

hvornår i vil tage nogle vagter. Vi skal have 7 vagter hver, men lad os starte med at få besat april og 

maj måned. 

 

8. Arbejdsdag 

Grave kæder ned på trailerpladsen 

 

9. Årshjul 

Intet nyt 

 

10. Legeplads 

Status? Lejere klager over den placering vi har valgt. Vi skal være sikre på at vi har valgt det rette 

sted. Vi holder fast på det sted vi har valgt, da det er det mest centrale sted vi har valgt. 

HENKA sørger for en byggetilladelse fra kommunen. 

Legepladsen vil stå færdig i april måned.  

 

11. Evt. 

Intet under punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 16.30 (efter endt hyggesnak og pakning til generalforsamlingen) 

 

Næste møder: 

Generalforsamlingsforslag: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19. Kirsten Holm er dirigent 

Konstituerende møde samt 1. bestyrelsesmøde er den 4. april kl. 18.30 

 


