Referat af bestyrelsesmøde 19.juni 2019 kl.17.30
Siden sidst:
Josefine og Oliver lægger jord i Gottliebs bunke og betaler for bortskaffelsen.
Rodfræst træstub væk, ved huset, så parat til ny flagstang. Vi afventer tilbud (Per)
SMS ud til alle på venteliste -Jens laver adresseliste. Cinna skriver procedure. Maks 30 på ventelisten.
300kr 5 år
Servicemål 14 dage byggetilladelse
Vurdering 1 måned
Lena have 113 tager sig af legeplads oprydning + skraldespand
Ryd op efter dit barn på legepladsen til nyhedsbrev.
Carsten have 137 sørger for nye blomster + jord til krukkerne.
Præmiehaver er i gang
Sankt Hans barvagt kl. 19-23 Jonna tager den eller finder en anden.
Haveaffald fortsat hver anden torsdag & søndag, pga afhentning mandag
Vurderingsudvalget skal huske at give besked fremover, når de ønsker at benytte kontoret. Vi finder anden
løsning på sigt.
Marie sætter postkasse til ideer op. Bo køber en lås, der passer til A nøglen
Hjertestarter skal registreres. Cinna sørger for det.
1. Interessearbejde v. Tommy
Liste over kommende interessearbejder, datoer og hvem og hvor mange, der skal indkaldes fremlægges.
30/6 kl.9-13
Sandkasse
Reparation af legeplads
Trapezplader skifte tag ved foreningshus
Hvis tid afmonterer pissoir
Bo og Tommy sender ud på FB og skab
Cinna på nyhedsbrev
Opslag på Facebook ellers prik
2. Kloakfest v. Marie & Cinna
Forslag til invitation og afvikling fremlægges
Steffens grill
Marie og Jonna sørger for indkøb
Jens sørger for øl
Cinna laver invitation og sender på facebook med tilmelding
Bo griller Alle hjælper til

3. Husudvalget v. Jonna & Cinna
Orientering om mødet og hvilke aftaler, der er indgået.
Referat af mødet fremsendes søndag.
Vi står for barvagt ved GF
Sankt Hans Bål
Præmiefest
4/7 købe snaps -næste år aftales
Ok at andre laver mad i huset
Indkøb
Bog til at skrive indkøbsliste også fra rengøring. Jonna står for indkøb. Bo for øl og vand
De vil gerne have en elefantfod + klapstol til væg/pausestol bag bar Bo tjekker hos trælast v
Jonna informerer husudvalget om classic på dåseøl fremover pga pris.
Forbrug af husudvalget skrives ligesom alt andet forbrug på udgiftsbilag (mosegrise, interessearbejde,
bestyrelse)
4. Ideer til aktiviteter i huset v. Jonna
Ideer og konkrete aftaler
Førstehjælpskursus.
Jonna Hjertestarter kursus 6000kr maks 16 personer. Bo Søren kan anbefale en og give pris.
Vi tager det op på næste møde
Østervanggårds mosteri -kan komme og så man kan lave most af egne æbler. 3300kr + moms ca 4 timer.
Vi køber selv en presse og kværn og sætter op om søndagen i forbindelse med haveaffald i sensommeren.
Tommy køber noget kvalitet.
Kursus i at lave naturlige cremer og sæber af planter fra haven 1500kr deltagerpris 280kr Opslag på FB
om interesse? V Jonna Nyhedsbrev Cinna
Kursus i pileflet 3 timer 300kr pr person FB Jonna Nyhedbrev Cinna
På sigt et foreningsorkester?
Næste år en fest om måneden? Ud til medlemmerne
Banko efter sommerferien Jonna, Cinna og Marie finder datoer
5. Kassere v. Bo
Status på mødet om tilmelding til kolonihaveforbundets service
Orientering om møde i banken
Status på indbetalinger til kloak.
Vi beslutter, at overdrage regnskabet til Kolonihaveforbundet, da regnskabet er blevet yderst kompleks og
vi mener det er nødvendigt for at sikre foreningens økonomi.
Prisen er knap 60.000kr pr. år, penge der er til rådighed i indeværende budget.
Havelejen opkræves derfor først 1/8 istedet for 1/7. 1/8 skal de, der er del af fælleslånet, betale to afdrag
nemlig juli og august. Lånet betales forud.
Vi undersøger det skattemæssige ift honorarer.
Vi får lavet et dokument til folk, der har betalt, som udleveres til folk & lægges i mappen.
Sidste 7233kr indbetales senest 30/6 reg 5332 konto 0252559 på nyhedsbrev
Vi afventer stadig, at Bo laver liste over hvem der har indbetalt til Gottlieb og hvem der har fået udført
arbejdet osv
Det er et omstændigt arbejde at få godkendt udbetalingen fra de enkelte haveejere.

Vi afventer stadig, at Bo laver liste over, hvem der har indbetalt til selve kloakeringen.
Der er indbetalt 2,6 million til kloakprojektet, der bliver overført til lånet nu.
Selve afslutningen af regnskabet og dermed det endelige lån forventes afsluttet inden 1/7.
6. Kloak v. Bo & Cinna
Status og orientering.
Hvad gør vi ift. evt. “ulovlige” installationer? Hvilket ansvar pådrager vi os ved salg af haver med evt.
Ulovlige installationer? Se nedenstående mail fra Gottlieb.
Emne: Haver
Hej Alle.
Jeg bliver for en god ordens skyld nød til at gøre jer opmærksomme på det arbejde der bliver udført af nogle entreprenører i haverne.
Jeg vil ikke nævne nogle navne. Men vi ser at vandledninger og kloakledninger ligger klods op af hinanden og derved ikke overholder
respektafstanden, dertil ligger de i samme dybde.( Dette er en hurtig måde at gøre det på, men overholder ikke normerne)
Nogle får også udført arbejde af firmaer hvoraf det ikke fremgår at de er aut. kloakmester
Denne mail er ikke et opråb, men derimod en information om hvad vi observere.
God dag.
Venlig hilsen
Nikolai Larsen
Projektleder – Entreprise
Regnvandskonsulent

Der er overdragelse i morgen torsdag 20/6.
Der diskuteres stadig fejl og mangellister.
Vi kæmper for de fejl vi selv har konstateret og de fejl de enkelte haveejere har indrapporteret.
Gottlieb har orienteret os om, at de har observeret, at kloak og vand arbejdet i de enkelte haver ikke alle
steder udføres korrekt.
Vi kontakter Kolonihaveforbundet for, at sikre os at vi ikke risikerer, at foreningen kan drages til ansvar
ved videresalg, hvis det senere viser sig, at vand/kloak ikke er udført korrekt?
Skal tilføjes til vedtægterne........?
Evt.
Jens køber en stor og en lille Lenovo
Cinna og Jens mødes med Kenneth ang hjemmeside og evt nyt mailsystemer arbejder videre med nyt
mailsystem og oprydning på gammel pc.
Marie sørger for at bestille præmier til de fire vi selv præmiere
OK Nygaard går igang med at vedligeholde igen.
Cinna arrangere møde med renovation.
Frivillige til haveaffald efterlyses
Hvorfor er container ikke tømt. Cinna tjekker
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