Referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021
Til stede: Claus, Henrik, Casper, Bent, Jeanette, Sine og Karen
Fraværende: Peter
1) Foreningsarbejde/pladsmand/nye idéer
• Hæk til naboforeningen: Naboforeningen havde ikke købt hække, da vi skulle plante dem,
så det er ikke blevet gjort. Bolden ligger nu hos dem.
• Næste år skal der grus på havegangene.
• Forsikring ved foreningsarbejde: Vores forsikring dækker ikke, hvis andre end foreningens
medlemmer kommer til skade ved foreningsarbejde. Casper følger op med
forsikringsselskabet for at finde ud af, om vi har forstået reglerne korrekt.
2) Siden sidst – bordet rundt
• Kassereren:
o Vi har brugt 8000,- mere ifølge budgettet. Det skyldes den genoprettede forsikring.
o Liste over medlemmer, der ikke har deltaget fire gange til foreningsarbejde, er
blevet udarbejdet. Diskussion om hvorvidt reglerne er klare. Måske skal vi opridse
reglerne i et kommende nyhedsbrev.
•
3) Verserende sager
• Hække: Der er blevet klippet hække i de haver, der har fået en henvendelse. Ang. blomster
under/inde i hækken står der ikke i ordensreglerne, at de ikke må være der. De skal bare
ikke vokse ud på havegangen.
• Plade til hække, for at skåne dem, når slamsugeren kommer: Det virker ikke, når vi ikke ved
nøjagtigt, hvornår slamsugeren kommer. Kan vi finde en anden løsning? Fx en permanent
plade. Vi finder en løsning til næste år.
4) Salg af haver
• Salg af have 644 går til ventelisten. Ventelisten skal dermed opdateres.
5) Medlemmer
• Et ønske fra et medlem: Birketræerne på engen og morbærtræet skal beskæres korrekt.
o Vi indhenter et tilbud på beskæring af birk og en professionel betragtning på, om
der skal ske noget med morbærtræet.
6) Nye tanker
• Bøder ved manglende fremmøde til foreningsarbejde. Kan vi sanktionere yderligere? Det er
gengangere hvert år, der ikke dukker op, og det er rigtig ærgerligt for fællesskabet og
vedligeholdelsen af foreningen.
• Snak om input til den kommende beretning.

•

Festudvalg: Claus fremlægger et bud på aktiviteter til den kommende sæson, og hvordan
det evt. kan udføres. Claus laver et udkast til et skriv, vi kan sende ud sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.

7) Nyt møde
• Næste møde bliver torsdag den 13. januar kl. 17.30 hos Bent. René fra banken inviteres.
• Generalforsamling 2022 bliver torsdag den 31. marts 18.30 med forbehold for, om vi kan
leje lokalet.

8) Eventuelt
• Skal vi gentænke kontortiderne? Der kommer ingen alligevel. Vi snakker om det på næste
møde og til generalforsamlingen.
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