
Bestyrelses møde d. 2-6-21

1. Fremmødte: Alle

2. Møde med et medlem vedr. haveloddet: Intern sag

3. Siden sidst: Der er solgt 2 haver. Velkommen til de nye medlemmer.

Kontorbygningen er nu malet. Et stort tak til de medlemmer der deltog. Ligeledes er

toilettet klar til brug, smukt dekoreret af Lizzy. Lad os passe på det i fællesskabets

ånd. Vi afventer tilbud på nyt/renovering af servicebygningen. De 2 træbænke på

nordside af fælleshuset er til afhentning jævnfør ”først til mølle” princippet. Før

afhentning: ring til et bestyrelsesmedlem og sig hvem der afhenter: Tilbuddet

gælder frem til d. 10-6-21. Nye mere brugervenlige bænke er indkøbt.

4. Logbog – Post/mail ud/ind: Intet relevant

5. Økonomi:

Daglig drift: Kr.570,807,77

Badegruppen: Kr. 37.360,14

Aktivitetskontoen: Kr. 15.304,51

Børnekonto: Kr.35.021,75

Nyetaplering/vedligehold: Kr. 45.585,44

Grøn Energi: Kr. 252.971,75

6. Generalforsamling: Vi prøver at få lokaler til afholdelse af generalforsamling,

således vi overholder gældende regler og dem er der mange af. Det bliver givetvis

med skriftlig tilmelding og - på dagen – Gyldigt Coronapas mm.

7. Havevandring: Lørdag formiddag d. 19.6.21 går bestyrelsen den årlige tur i

haveforeningen, så husk at få hækken klippet, fjerne ukrudt under hæk ud til vej og

nabo. Vær opmærksom på, at du har vedligeholdelsen af stierne (grusvejen) ud til

midten af vejen ud fra din have. Dette gælder alle, bil eller ej. Der ligger det rigtige

grus til rep. af huller ved P.pladsen på Åkandestien og Rosenstien.



8. Sankt Hans: Der bliver ikke annonceret, at vi holder Sankt Hans m. bål. Er i

skrivende stund ved at undersøge gældende regler. Må vi brænde bål, kan der

aflægges afklippet hæk/grene mm. fra d. 20-6-21. Der må IKKE henkastes møbler,

trykket træ, plastik mm. Det tilhører genbrugspladsen. Vi mangler en ”heks” til bålet.

Er der en kolonist der er leveringsdygtig? ☺ - så lad høre fra dig! – Mere info vil

komme.

9. Køb af løvblæser til havemanden: Godkendt.

10. Ny TV udbyder i fælleshuset: Lasse har taget kontakt til en udbyder der kan

indfri husets behov. Bestyrelsen har sat det i værk. Tirsdag d.8-6-21 kommer

montøren og opsætter det nødvendige udstyr. Udbyderen hedder Allente. Vi får 51

kanaler til kr. 539- pr. md. Opsætning og 1st. måneds leje er uden beregning.

11. Sommerferie på kontoret: Kontoret holder sommerferie i uge 28-29. Så husk at

tanke badekort, så du kan klare dig i denne periode. Ved hændelser i haven der

kræver bestyrelsen tilstedeværelse, kan du finde telefontavlen i udhængsskabet.

12. Vagter: OK

13. Næste møde: 7-7-21

14. Eventuelt: Intet relevant

Referent:

Tommy


