Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2020 kl. 15.00
Deltagere: Eigil, Lis og Gitte
Referent: Gitte

Mødet fandt sted uden dagsorden i forlængelse af, at bestyrelsen modtog en aftale om
”Regnskabsoverdragelse til OF ’s hovedkontor” til underskrift. Dokumentet var underskrevet af
formandsskabet. Dokumentet var et tilbud om, at Gothersgade kunne varetage OF Harrestrups bogføring
etc., således at foreningens bogholderi er up to date, når en ny bestyrelse tiltræder.
Aftalen indeholdt en del forhold, som hovedparten af bestyrelsen kunne ikke acceptere. Der fremsendtes
en mail til formandsskabet med en del bemærkninger og ønsker om tilretning, herunder vedrørende
ophør/opsigelse og priser.

Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2020
Deltagere: Eigil, Lis og Gitte
Referent: Gitte

Indkaldelse til mødet skete med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 10. marts 2020.
2. Generel status
a) mægleres betaling for leje af udhængsskabe
b) B-vej – salgserklæringer
c) Containergård
3. HB-møde
4. Rotter, Emblavej – orientering.
5. Regnskabsoverdragelse.
6. Klage over hæk
7. Legeplads, svævebane, status
8. Generalforsamling (herunder bilag fra facebook) Lis undersøger Tapeten i august/og afbestilling.
Hvis samfundet åbner tidligere, indkalder vi tidligere til GF.
9. Igangværende sag - lastbil
10. Biler uden nr.plader, erhvervstrailere, campingvogne etc.
11. Havepatrulje
12. Beslutningsskema
13. Diverse

Ad punkt 1/Godkendelse af referat fra 10. marts 2020.
Godkendt med enkelte rettelser. Gitte sender til Lis mhp. upload

Ad punkt 2/Generel status
a) Mægleres betaling for leje af udhængsskabe. Eigil arbejder videre på at skabe klarhed over
opkrævning/betaling. Det er svært, da vi ikke har adgang til regnskabstallene.
b) B-vej – salgserklæringer. Eigil tjekker op på om FMS har behandlet problematikken vedr skel.
c) fortsat lukket grundet Civid-19.
Ad punkt 3/HB-møde
De sidste to HB-møder har været aflyst grundet Covid-19. Næste møde afholdes (forhåbentligt den 11. maj.
Gitte deltager.
Ad punkt 4/Rotter
Der har via facebook været observeret rotter på Emblavej. Det angives, at det er anmeldt til kommunen.
Projektet ”Til kamp mod rotterne” er pt udsat af kommunen pga. Covid-19.
Ad punkt 5/Regnskabsoverdragelse
Bestyrelsen havde modtaget revideret aftale, hvori en stor del af vores bemærkninger var indarbejdet. Det
reviderede udkast til aftale (nu omhandlende midlertidig regnskabsoverdragelse) blev gennemgået. Aftalen
blev godkendt for vores midlertidige periode, underskrevet og fremsendt til FMS og Gothersgade.
Ad punkt 6/Klage over hæk
Bestyrelsen havde modtaget mail fra et medlem, hvis nabo beskadigede den fælles hæk i skel. Forholdet
drøftedes, og der blev sendt mails til begge parter.
Ad punkt 7/Legeplads, svævebane, status
Vores legepladsinspektør har været forsøgt kontaktet i forlængelse af, at et medlem i påsken anmeldte, at
stolpe ved svævebanen var løs. Legepladsinspektør har af konkrete årsager ikke mulighed for at besigtige
forholdet. Eigil arbejder på at få kontakt til en anden, der kan undersøge forholdet. Der er ligeledes taget
kontakt til Green Gaia.
Ad punkt 8/Generalforsamling
Der er opråb fra medlemmer, som via facebook tilkender ønske om snarlig afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling. Dette er ikke muligt pt.
Vi indkalder til ordinær generalforsamling sidst i august, således at det tilpasses, at vi kan vælge
kongresdelegerede til den planlagte kongres i september.
Lis undersøger, hvornår Tapeten er ledig, har mandat til at booke/fastsætte dato i anden halvdel af august.
Hvis samfundet åbner tidligere, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling tidligere.
Ad punkt 9/Igangværende sager
Medlemmet har udbedret skader efter lastbil. afsluttet.
Ad punkt 10/Biler uden nr.plader, erhvervstrailere, campingvogne etc.
Gothersgade er på opgaven, og deres seneste mail er besvaret.

Ad punkt 11/Havepatrulje
Havevandring skal foretages efter en nærmere plan.
Der skal udsendes varsling til medlemmerne.
Ad punkt 12/Beslutningsskema
Beslutningsskemaet blev drøftet.
Vi gennemgår hver især beslutningsskema og markerer, hvis noget skal korrigeres/slettes.
Ad punkt 13/Diverse
Forhåbentlig kan vi afholde musikcafe, afslutningkalas og bål til sct hans.
Der skal udsendes nyhedsbrev, når dato for generalforsamling kendes.
Mødet slut kl. 21.29

