Resume af bestyrelsesmøde den 5. august 2019 kl. 18.00
Deltagere: Katrine, Claus, Anette, Eigil, Michelle, Lis, Johannes og Gitte.
Ordstyrer: Michelle
Referent: Gitte
1/ Godkendelse af dagsorden
2/ Forslag til ny procedure for referater & godkendelse af referat
• Forslag til ny procedure for referater
• Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2019 / til offentliggørelse
• Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2019 / til offentliggørelse
• Referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2019
3 / Nyt fra
• Hovedbestyrelsen
• Formanden
• Forhandlingsudvalget
• Økonomiudvalget
• Byggeudvalget
4 / Igangværende og indkomne sager
5/ Havepatruljen
6/ Forslag fra Johannes & Katrine
• Forslag til samlet udtryk på bygninger
• Prioritering, vedligehold af bygninger
7/ Lar (til orientering)
8/ Arrangementer
• Sæsonafslutning
9/ Købmanden i Kildegården
10/ Datoer og Arbejdsskema
• Dato for intern Bestyrelses-dag
• Dato for Byggemøde
11/ Eventuelt

Ad 1/Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser, som kunne medtages under eksisterende punkter
Ad 2/Forslag til ny procedure for referater & godkendelse af referat
Forslag til ny procedure for referater
I bagklogskabens lys er det fundet uhensigtsmæssigt, at vores referater indeholder mange oplysninger, som ikke egner
sig til at blive offentliggjort, dels som følge af at kommunen læser med, dels at oplysningerne søgbare på nettet og dels
indeholder oplysninger, der skal undersøges nærmere, forinden de offentliggøres (rettidig omhu). Forslaget blev drøftet
og der opnåedes enighed om, at vi fremover opererer med 1) et referat lige så fyldigt som hidtil, der udgør bestyrelsens
arbejdsværktøj og 2) et møderesume, som offentliggøres på hjemmesiden.
Der stiles efter, at referat og resume godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter resumeet offentliggøres
på hjemmesiden.
Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2019 og 6. maj 2019 til offentliggørelse
Der forelå udkast til to ”light-referater” (nu kaldet resumeer). Det blev pointeret, at der alene er sket ændringer i
resumeerne, der skal offentliggøres. Selve referaterne, der er godkendt på tidligere bestyrelsesmøder, består i uændret
form, som det hører og bør sig.
Forslag og resumeer af møderne 16. april og 6. maj blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2019
Referat af bestyrelsesmødet den 10. juni 2019 blev godkendt med en bemærkning vedrørende havepatruljen, idet der af
referatet fremgår: ”Der tilføjes et punkt om, græskanter op til fliser skal skæres min. en gang om året.” Anette bemærkede
hertil, at græskanterne ikke er nævnt i ordensreglerne (som alle andre punkter, som havepatruljen kigger på, gør).
Vi vil således ikke kunne idømme bød for manglende skæring af kanter, og havepatruljen kan alene henstille til, at man
holder fliserne fri. I næste nyhedsbrev medtages ligeledes henstilling om, at medlemmerne af hensyn til evt. kørestole,
rollatorer, bårer og lignende, holder flisestien fri for græs.
Referatet blev herefter godkendt.

Ad 3 /Nyt fra …
Hovedbestyrelsen (HB) og Formandskabet (FMS)
Der har været ordinært møde med HB den 18. juni og FMS den 1. juli 2019.
Der harfra FMS’s side været en holdning om, at man ikke har villet modtage/besvare mails fra et af vores medlemmer.
Anette har arbejdet ihærdigt for at stoppe denne holdning og har fået bekræftet, at man fremover vil forholde sig til
modtagne mail, også fra dette medlem.
Formanden
Martin, delvis raskmeldt – afventer operation. Forventes at komme på fuld tid igen kort tid efter operationen. Vi skal
finde en løsning ift. græsslåning i september.
Der er stadig en del rutiner, forretningsgange osv. vi skal have styr på, ligesom vi har aftalt at afholde et internt
bestyrelsesseminar vedr. bestyrelsens arbejdsform i august. Det har imidlertid ikke været muligt at finde en dato i august,
hvor alle kan. Vi skal aftale en dato under pkt. 10.
Kontakt til bestyrelsen og sagsbehandling (Opfølgning).
Katrine, Lis, Michelle og Anette har adgang til kontakt@ofharrestrup.dk. Der skal laves en rutine ift. såvel sagsbehandling,
som arkivering i forbindelse med vores arbejdsdag/bestyrelsesseminar.
OFH har mistet sit CVR.nr. Det er således konstateret, at frivillige foreninger én gang hvert 3. år skal ind og sætte et
flueben om, at man er en frivillig forening. Da dette ikke er sket, er vores CVR.nr. (i lighed med mange andre frivillige
foreningers) blevet lukket. Anette og Claus arbejder på at bringe dette i orden.
Nyt fra forhandlingsudvalget
Der har været afholdt en række møder med de frie kolonihaver, Formandskabet i OF og forhandlingsudvalget i Ågerup.
Omdrejningspunktet for møderne har været at få etableret det bedst mulige samarbejde med de forskellige aktører inden
Kommunens Kolonihaveindsats for alvor går i gang.
Vi skal finde ud af at kommunikere til vores medlemmer, så de får information om kommunens intentioner – men på en
måde der skaber ro og overblik frem for uro og bekymring. Der er derfor indkaldt til medlemsmøde i september.
Nyt fra Økonomiudvalget
Vi har nu fået genskabt de tidligere regnskaber. Prisen blev 8.125 kr. Abonnementet, der gør at vi kan læse de modtagne
data, udløber 30. september 2019, men vi bør kunne nå at gennemgå det og få sikkerhedskopieret alle relevante data
inden.

Det er endelig lykkedes at få hul igennem til Nordea – dog først efter en ihærdig indsats og pres på afdelingen. Vi har fået
underskrevet de sidste papirer og fuldmagter og afventer nu nøglekort, så vi igen kan komme online og få adgang til
kontoen.
Vi har fået oprette særlig konto, der vil gøre det muligt at få tilknyttet en MobilePay til en af foreningens telefoner.
Vi har erfaret fra de øvrige haveforeninger, at de har haft lignende udfordringer med at få adgang til deres konti ved
udskiftning i bestyrelsen – for en forening tog det over 6 måneder at komme på.
Da alle indbetalinger til Valhalla er tilgået Nordea, har det givet udfordringer ift. at returnere depositum til medlemmerne.
Anette har fået udskrift til verificering af indbetalinger, Lis har tjekket, og Claus har nu refunderet alle, så vi igen er ajour.
Claus har bedt om, at alle lejeindtægter fremadrettet indsættes på vores hoved konto i Arbejdernes Landsbank.
Fremadrettet er det et ønske fra kassereren, at vi nedlægger kontoen i Nordea. Det bør dog tidligst ske fra 1. januar 2020,
af hensyn til regnskabsaflæggelsen.

Økonomiudvalget har holdt møde og har gået kontoplan og afdelingskoder igennem for at optimere kontoplanen og få
et bedre overblik over udgifter. Vi tilpasser nu kontoplanen. Fremadrettet vil det forhåbentlig betyde en langt større
gennemskuelighed i regnskabet.
Der skal udarbejdes et nyt budget. Regnskabsresultat for 2018 har været kr. 102.000 for højt grundet for meget opkrævet
i vejpenge (jfr. sidste møde), ligesom der er afsat penge til elektroniske vandmålere, men ikke umiddelbart midler til LAR.
Vi har modtaget en restanceliste fra hovedkontoret. Restancelisten giver et overblik over hvilke medlemmer, der ikke har
betalt, og hvor der er igangsat rykkerprocedure.
To af vores medlemmer skylder for 2-3 kvartaler, og at et helt nyt medlem skylder for tre gange. I forhold til det nye
medlem kunne det tyde på, at der foreligger en misforståelse, og Katrine foreslår, at vi kontakter det pågældende
medlem. Fremadrettet bør vi nok udarbejde en procedure for hvordan vi lokalt håndterer restancer, så vores medlemmer
ikke kommer i klemme. Men pt. vil Anette tage kontakt til det pågældende medlem.
Der blev ligeledes efterlyst oplysning om økonomiske nøgletal til brug for bestyrelsesmøderne.
Til næste møde kigger vi på en økonomiske prioritering, der kan anvendes som arbejdsværktøj.
Nyt fra Byggeudvalget
Vi er helt med ift. byggetilladelser og erklæringer ved salg. Der er hurtig ekspeditionstid, men det er dog ikke noget vi
lover. Det fungerer rigtig godt med Carsten Lohse.
Det sidste arkivskab er kommet, og Lis, Michelle og Katrine har flyttet de fleste at sagerne fra det gamle kontor til det
nye. Kontoret er flyttet helt, når de sidste filer er flyttet. Det nye kontor fungerer rigtig godt, også i forbindelse med
medlemshenvendelser i åbningstiden. Martin har ryddet op og er flyttet ind i det kontor i det gamle klubhus, som Carsten
Lohse havde før.
Eigil efterspurgte et overblik over, hvor meget der er til salg herude/hvor mange sager vi har igennem på et år. Udskydes
til senere. Det mest retvisende billede over aktuelle huse til salg er via internettet. Der kan være huse til salg, som vi ikke
kender til (ejeren endnu ikke bedt om salgserklæring), og der kan være huse, som er blevet godkendt, men ikke er sat til
salg.
Byggeudvalget skal holde et møde hver 4. uge. Der indkaldes til nyt byggeudvalgsmøde, dato fastsættes under pkt. 10.
Valhalla
Til næste bestyrelsesmøde vil der komme forslag til fremtidig drift, herunder økonomi, reservation via nettet mv. Der er
taget højde for de medlemmer, som ikke er fortrolige med nettet. De vil stadig kunne leje Valhalla ved personligt
fremmøde.

Ad 4 / Igangværende og indkomne sager
Ansøgning om hjælp til dræn / undersøges
________________________________________________________________________________________________
Vejpump på Jættevej - Vi har fået en henv. fra Jættevej, de ønsker selv at etablere et vejbump ca. ud for infoskiltet, da
bilerne kommer fra J. vej og kører rundt om hjørnet med høj hast, den anden dag var det ved at gå galt med et barn, som
legede. Kan vi bevillige det materiale der skal bruges – de vil gerne have samme slags som på Frejavej, og vil gerne selv
banke det ned i vejen.
Drøftede, at bumpet på Frejavej ikke er optimalt. Det er meget ubehageligt at køre over, og det er farligt for cyklister.
Drøftede, om der skulle laves asfaltbump i lighed med de øvrige bump i foreningen, eller kan der findes en anden løsning?
Byggeudvalget undersøger nærmere. Vi skal være opmærksomme på, om det evt. skal godkendes af politiet, idet de
oprindelige bump blev godkendt ved etablering.
________________________________________________________________________________________________
HEGN Hvad gør vi, når vi ikke er 100% sikre på skel?
Byggeudvalget ser på det og kommer med forslag til næste gang.
Det er i øvrigt observeret flere steder, hvor hegn opsættes uden forudgående ansøgning. Bestyrelsen er enige om og vil
håndhæve, at der ikke må sættes hegn op uden forudgående ansøgning, og det er medlemmets ansvar at flytte hegn,
der af egen drift er opsat forkert.
________________________________________________________________________________________________
Klage over hund
________________________________________________________________________________________________
Parkering - Klage over parkeret trailer / campingvogn, samt 2 Sager om parkering
Vi skal have en nærmere undersøgelse af parkeringsproblemerne. I henhold til ordensreglerne kan vi opkræve en bod på
kr. 1.000, hvis vores parkeringsregler ikke overholdes (§5 & §16). Det er dog umuligt at få oplyst, hvem ejeren af et køretøj
er hos politiet, og dermed kan det være svært at opkræve en bod, hvis man ikke kender ejerforholdet. Drøftede fordele
og ulemper ved en evt. aftale med et egentligt parkeringsfirma, som fx Ågerup har entreret med.
Der er rundt omkring problemer med erhvervstrailere, mobilhomes, en lift og firmavogne, herunder medarbejdere der
stiller deres biler herude og kører væk i firmabil.
Drøftede ligeledes at fjerne skiltene ved indkørslerne, hvoraf blandt andet fremgår, at man alene må parkere i båsene (vi
har som bekendt ingen båse). Vi er i øvrigt at generalforsamlingen pålagt at arbejde videre med parkering inden næste
generalforsamling. Johannes og Anette går i udvalg og arbejder videre med dette.
Sag om oprydning af jordbunke
Sag om kloakproblemer

5/ Havepatruljen
Havepatruljen er varslet i Nyhedsbrev 3 samt på hjemmeside. Der varsles ligeledes ved nyhedsmail, når vi kende dato for
havepatruljen.
Hvornår, hvordan og hvem går rundt på årets havepatrulje: Vi går havepatrulje i uge 34, vi går 2 og 2 og ikke på egen vej.
Katrine laver plan og skema.

6/ Forslag fra Johannes & Katrine
Forslag til samlet udtryk på bygninger
Forslaget drøftedes og der var enighed om, at vi går efter forslag 3; den gennemgribende og ændring af udtryk. Det er
ligegyldigt, om det igangsættes dette efterår eller næste forsommer, men det skal gøre rigtigt. Når vi gør det, så gør vi
det godt. Det skal være heldækkende maling med farve, og Johannes kommer med farveprøver.
Prioritering, vedligehold af bygninger
Nogle opgaver trænger rigtig meget, herunder udluftning ved sokkel i det gamle klubhus.
Varmepumper skal tjekkes, servicering er bestilt
Sternbrædder mangler vedligehold, herunder også sternbrædder og tagrende mod affaldsgården.
Byggeudvalget sætter sig sammen og udpeger de ting, der haster, og resten tages sammen med helheden, jf. forslag til
samlet udtryk.
7/ LAR
Anette og Johannes har afholdt møde med John Steffensen og Patrick Lynge; medlemmer der begge besidder stor viden
inden for LAR. Mødet havde til hensigt at få deres vurdering af Gaihedes forslag, der blev fremlagt på
generalforsamlingen. Begge mente, at løsningen med volde på Odins Allé ikke ville have den ønskede effekt – og havde
karakter mere af en stormsikring frem for en vandafledning. John Steffensen er efterfølgende kommet med nogle rigtig
gode oplæg, der vendte Gaihedes forslag lidt ”på hovedet”. På baggrund af John Steffensens oplæg var der enighed om,
at den lille gruppe ville komme med et færdigt forslag, inkl. et budget, der kunne forelægges for bestyrelsen. I første
omgang med et pilotprojekt (projekt 1) i området omkring Vidarstien/Odins Allé. Herefter ville vi kunne gå til
Hovedbestyrelsen ift. tilskud – samt nedsætte et reelt LAR-udvalg. John Steffensen opfattede imidlertid LAR-udvalget som
nedsat og ønskede mere fremdrift i projektet, men udviste ikke forståelse for, at der foreløbig alene har været tale om
indledende møder, og at der derfor ikke er bevilliget penge endnu, herunder at der i budgettet for 2019 ikke er øremærket
penge til LAR.
John Steffensen har som følge heraf desværre meddelt, at ”han fremover ikke ønsker at deltage i LAR i Harrestrup”. Det
tages til efterretning. Det er super ærgerligt, men der arbejdes videre på projektet, herunder med Johns rigtig gode ideer,
og det er vigtigt, at John får kredit for disse.
Der nedsættes et LAR-udvalg bestående af Johannes og Anette, der arbejder videre med LAR-projektet.
8/ Arrangementer
Sæsonafslutning
Den 28. september holdes sæsonafslutning i Valhalla om eftermiddagen, og der er bestilt musik. Herudover er detaljerne
ikke på plads.
Der har tidligere været tradition for, at bestyrelsen og enkelte frivillige har deltaget i en årlig julefrokost, men den tradition
bryder vi i år. I stedet afholder bestyrelsen - i forlængelse af den officielle sæsonafslutning – et arrangement med grill og
lidt til ganen for alle, der er i sæsonens løb har bidraget til det frivillige arbejde i foreningen (herunder vejrepræsentanter,
grønne mænd, legepladsudvalg, musikcafe, bankoudvalg etc).
9/ Købmanden i Kildegården
Vi har modtaget et brev vedrørende driften af Kildegårdens købmand, herunder udvidelse af forretningsområdet med
etablering af et egentlig pizzaria (ovn/udsalg), idet der er risiko for, at købmanden ellers lukker permanent. Kommunen
har givet afslag.
Hvad er OF Harrestrup's holdning til udvidelse af "købmandens" forretningsomfang?
Hvilke konsekvenser vil det få for OF.Harrestrup, hvis købmanden lukker butikken?

Bestyrelsen gav mandat for Anette og Michelle til at undersøge og vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt i denne sag.
Umiddelbart ses ikke gener for OFH herved.
10/ Datoer og Arbejdsskema
Dato for intern Bestyrelsesdag: 8. september 2019 kl 10.00; afslutning senest til kl. 16.00
Dato for Byggemøde: Udvalget finder internt en mødedato
11/ Eventuelt
Send gerne gode ideer til, hvad der skal drøftes på bestyrelsesdagen, til Anette.
Mødet slut kl. 21.28.

