Referat af bestyrelsesmøde d. 20/4-2021

Tilstede: Gitte, Eigil, Per, Lindamilena, Lis og Bodil.

Afbud: Maj.

Ordstyrer: Gitte. Referent: Bodil. Dagsorden: godkendt.

4. nyt fra
- konstitueret formandsvikar
Referat fra møde med medlem.
Generalforsamling udsat pga. forsamlingsforbud til d. 28/8-2021.
-

Hovedbestyrelsens

Eigil deltager på næste møde.
-

Kassereren

Der er et ekstra beløb til betaling for vand.
-

Byggeudvalg

Der er kommet klager fra medlemmer i sager, hvor bestyrelsen fastholder de vedtægter der for
foreningen, det er nogle medlemmer ikke tilfredse med, men vi fastholder hvad der står i vedtægterne. Vi
vil fremover være mere opmærksom på om dem, der klager er medlem af foreningen, da vi har oplevet at
der kommer klager fra folk der ikke er medlem.
Der er sendt mails ud til medlemmer om at rydde deres have.
Lindamilena og Bodil skal kigge på lokalplansreglerne i forhold til bebyggelse.
-

Områdeansvarlig

Per og Bodil møder op torsdag d. 29/4-2021.
Per tager imod Stefan i weekenden, og Bodil mødes med ham mandag morgen kl. 8.
-

Kolonihaveindsatsen

Klagen er sendt, der er tilfredshed med skrivelsen.
5. indkommende og igangværende sager, herunder opfølgning af beslutningsskema.
- Referater sendes forsat ud, bliver der stadig problemer fra medlemmer på FB stopper vi med at sende
dem ud, da vi ikke vil gå i debat på FB.
Vi ønsker at gemme referaterne i Mf mappe, Lis kontakter Britt ang. Mappe til det.
-

Problemstilling i forhold til et medlem.
Hegnssager

Der er en sag der sendes til advokat.
-

Container

der arbejdes på en ordning, og der kommer container til grønt affald ca. hver 6 uge. Vi modtager kun
grønt affald fra trillebøre ikke fra bagagerum, har man bil, køre man det selv på kommunens
genbrugsplads.
-

Ulovlige parkeret biler /skurvogne

Der kommer skilte på de køretøjer der holder ulovligt, hjælper dette ikke kontaktes politiet.
-

Kørsel på grønne områder

Der køres og parkeres meget på brandvejene, brandvejene er forbeholdt brandvæsnet, pullerterne vil
være låst og bliver ikke åbnet for at medlemmer kan køre små indkøb ind til deres parcel, da det giver
ekstra arbejde til bestyrelsen. Skal man modtage spær eller et lille hus kan der efter aftale med
bestyrelsen blive åbnet op.
Vejene bliver kørt i stykker.
-

Kontor åbent i sæson

Hver anden lørdag, bemanding næsten på plads.
Evt.
Vvs vender tilbage med tilbud.
Ejer med hund og katte skal huske at registrerer dyret.
Næste møde: havevandring, retningslinjer for hvordan vi tolker en pæn have.
Mødet slut kl. 22:30.

