Bestyrelsesmøde d. 11/11-20.
Tilstede: Maj, Linda, Gitte, Eigil, Kim, Lis, Per og Bodil.
Ordstyrer: Bodil.
Referat fra sidst godkendt.
- Træer på Idunsvej bliver beskåret, de træer der er gået ud fældes.
- Legepladsen, er ordnet. Der er kommet beton omkring stolperne.
- HB-dagsorden er gennemgået.
- Kalender for brugen af klubhuset, vi går i tænkeboks til næste møde.
- Kolonihaveindsatsen, der skal holdes møde med advokat og talskvinder i
næste uge.
- En ejendomsmægler har henvendt sig, han ønsker en tavle hos os, det
er ok, bare den bliver magen til de andre.
- Nordea er nu lukket og pengene overført til Arbejdernes Landsbank.

- Rengøring af klubhuset, hvem gør det. Vi har aftalt at vi gør rent når
der er lørdags åben.
- Træerne der er gået ud på Odins alle, Linda undersøger sagen med en
gartner, da træerne går ud hver gang der sættes nye.
- Medlemmer på Frejavej har indsamlet underskrifter vedr. bump på
vejen, der køres stadig meget stærkt på vejen og beboerne ønsker de
gamle bump sat op, ønsket imødekommes. De gamle bump findes frem
og sættes op.

- Akuttelefonen er for gammel den kan ikke omstilles. Der er bevilliget
en ny, så medlemmer kan få fat i Per ved akutte sager.
- Omkring ude arealer. I næste måned vil der blive fældet træer, træet
bliver skåret op i 1m. Medlemmerne kan hente det, til deres
brændeovne.
- Klubhuset er blevet malet det ser flot ud.

- Et forslag om hvordan vores grønne områder kan udnyttes bedre,
bestyrelsen tænker over det.

Hegnssag: hække står ikke i skellet, Kim tager sagen med til HB.
- Der er kommet tilbud på de Japanske kirsebærtræer til Jættevej.
Ude design leverer, med jordforbedring.

- Vandaflæsnings. Nogle af aflæsningerne se underlige ud, de tal der er
aflæst, passer måske ikke, det tjekkes der op på.
- Udkast til et årshjul, super godt stykke arbejde.
Evt.:
- Hæk plantet i skel, hegnsudvalget kigger på sagen.
- Beslutningsskema, fast punkt på dagsordenen.
- Lis skriver ind i skemaet på møderne.
Mødet slut kl. 21:40

