Referat af Bestyrelsesmøde 16.juli 2019

1. Siden sidst
Cinna sørger for at kontakte de 9 haver, der er tinglysninger på. 4 ok, 1 under vejs og 3 skal kontaktes.
Strøm have 120
Vaskemaskine repareret
Hækklipning senest 1.august.
Bestilt internet
Venteliste lavet -Jens sørger fremover for at kontakte, når der er haver til salg.
Vandhane laves i løbet af de næste par dage
Jens skal have adgang til kolonihaveforbundet -Cinna skriver
Bestyrelsesvejledning -alle læser.
2. Opfølgning af og uddelegering af kasserer opgaver
Regnskab 2018 og 2019: De bilag vi har modtaget og fundet er sat i dato orden i mapper.
Det er helt tydeligt, at regnskabet for 2018 ikke er retvisende.
Den tidligere formand, bestyrelse og interne revisorer har ikke været opmærksomme nok.
Vi har udbedt os et møde med Bo hurtigst muligt, for at få en forklaring.
Der er lavet oversigter over indbetaling til kloak og arbejde i egen have.
Vi tilbagefører pengene fra Gottlieb til de haver, der endnu ikke har fået udført arbejdet efter aftale med Gottlieb.
Cinna sørger for at få kreditnotaer.
Vi prøver, at komme ud af de sidste Gottlieb regninger Cinna skriver til Anja
Indbetalinger fra giro er tjekket af Susanne -vi skal have rykket, dem der ikke har betalt og evt. udstedt nye girokort.
Vi rykker en gruppe hver.
Bilag i plastlomme i mappe regnskab 2019 -penge til Cinna.
3. Sensommerfest
Invitation v. Sofie
Vi starter kl. 17.30 pris 150kr.
Der inviteres to fra hver præmiehave + følgebrev 6 bonner a 10kr,
Jens sørger for velkomstdrink
Pattegris -Ronald & Steffen +lam hvis ønskes + købe chips
Dessert: Brownie, is og frugt købes af bestyrelsen.
Chips, is, frugt, bailey, cognac
Cinna spørger Jesper og Rasmus om de vil hjælpe.
4. Larm om søndagen
Vi holder fast i reglerne. Vi skal overveje om, der skal være kun larm indtil kl.20.00 på hverdage

5. Ekstraordinær Generalforsamling
Dorrit have 48 stiller op
Cinna svarer på spørgsmål
6. Kloak
Der kommer et endeligt regnskab, det indbetalte beløb skal evt. justeres
Vi afventer udbedring af de sidste fejl og mangler før det sidste beløb frigives.
Skurvogn fjernes i løbet af ugen.
Vi udarbejder regnskab med bilag til hjemmesiden, når det sidste er betalt.
7. Evt
Storskrald søndag d. 4.august 10-12
Vi printer vejledning inden.
Vi fortsætter med grab ordning til haveaffald.
Link fra hjemmesiden til affald
Vi laver plan inden opstart af sæson 2020
Drænsag afventer Per.
Simkort installeres af Jens og Per
Regnskab over kloakprojekt.

8. Punkter til næste møde
Interessearbejde
Høstfest
Kasserer
Næste møde tirsdag d.30 juli kl. 17.30 Jens laver mad
9. Til nyhedsbrev
10. Trafik/lukning af veje sikkerhed ensretning udrykningskøretøjer
Kloak indbetaling evt. justeres
Storskrald søndag d. 4.august 10-12
Link fra hjemmesiden til affald

