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Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 18. august 2016  

Tilstede: Tasha, Arne, Lotte, Sus, Lau og Carsten. 

Afbud: Thomas. 

Referent: Carsten. 

 

Ad 1) Valg af ordstyrer. 

Lotte valgt. 

Ad 2) Valg af referent. 

Carsten valgt. 

Ad 3) Godkendelse af referat fra 14. juni 2016. 

Referatet godkendt. 

Ad 4) Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt med div. tilføjelser. 

Ad 5) Orientering fra formanden. 

Arne og Tasha har været i banken for at ændre tegningsretten til foreningen konto. 

Foreningens 30 års fødselsdagsarrangement blev afviklet med succes. 

Festudvalget ligger pt. i dvale. 

Erfaringer fra et antal havehandler er indhøstet. 

Der har været en ny henvendelse fra LE 34 om olieledningen der nedgravet under 

foreningens område. 

Vi er i dialog med Indu A/S om mangler på legepladsen. 

Spørgsmål vedrørende en påtale om parkering i strid med foreningens vedtægter er afklaret. 

Prisen for haveaffaldssække er steget til 7,- kr./stk. 

Orientering fra kassereren. 

Vi afventer et halvårsregnskab fra Kolonihaveforbundets regnskabsfører. 

Foreningens 30 års fødselsdagsarrangement blev afviklet inden for det budgetterede. 

Der afholdes i den nærmeste fremtid et møde med Kolonihaveforbundet for at få de sidste 

procedurer på plads. 

Orientering fra udvalg. 

Fællesarbejdsudvalget: Fællesarbejdet d. 21. august styres af Lotte og Sus. 

Vejudvalg: Oplæg fra Lau til vejchikaner gennemgået, vi afventer svar på en ansøgning der er 

fremsendt til HTK. Vi har fået lavet en nedsivningsundersøgelse af et geoteknisk 

ingeniørfirma, rapporten afventes. 

Ad 6) Sager til behandling. 

a) Overdragelse til Kolonihaveforbundet af sagsbehandling i forbindelse med hussalg. 

Overvejes og behandles på næste bestyrelsesmøde. 
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b) Oprettelse af et legepladsudvalg. 

Udsat til  næste møde. 

c) 5 års gennemgang af kloakanlæg. 

En gennemgang er en unødvendig udgift, sagen lukket. 

Ad 7) Gennemgang af aktivitetsliste. 

Intet nyt. 

Ad 8) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde. 

13. september 2016. 

Ad 9) Fordeling af søndagsvagter. 

21. august:   Lotte+Sus 

28. august:   Carsten 

4. september:   Thomas  

11. september: Lau+Lotte 

Ad 10) Eventuelt. 

Lotte og Arne laver en statusoversigt på kontraktkonverteringen. 

Søndagsbog gennemgået  

Mødet afsluttedes kl. 21.30. 


