Bestyrelsesmøde d. 19/5-2021.

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

Dagsorden godkendt.
Referent: Bodil.
Ordstyrer: Linda.

4. nyt fra.
- konstitueret formandsvikar.
Forslag om udendørs Sankt hans med bål og salg af vin, øl og vand. Der vil være musik
fra vores lokale band. Lindamilena undersøger, om vi kan få frivillige til planlægningen.
Jættevej ønsker sig kirsebær så de kan få en fin alle’, i bestyrelsen var alle enig om at
bevillige Jættevej deres alle’. Gitte stemte ikke da hun selv bor på vejen.
-

Hovedbestyrelsen.

Kvistgård tabte deres sag.
[foreslår, at punktet i stedet medtages på beslutingsskemaet, da det er noget, vi skal
gøre noget ved, og ikke noget, der er drøftet/aftalt i hovedbestyrelsen, som jeg husker
det?]Vandmålerne skal være digitaliseret i 2026. Det er lovpligtigt at udskifte til digitale
når de gamle går i stykker.
Det skal op på generalforsamlingen hvordan vi foretager indkøbet og udskifter, da der er
stor prisforskel på mængden.
HB vil gerne låne Valhalla.
-

Kassereren.

Vi har penge på kontoen.
Varmpumpen i det gl. klubhus skal skiftes ud, vi venter lige, til vi ved hvad huset skal
bruges til.
Der er en regning på reparation af traktor.
Regning på træpleje er betalt.
-

-

Byggeudvalget.

Der er sendt brev til et medlem omkring rod på fælles areal, der har være flere
henvendelser fra bestyrelsen om at det skal ordnes, men dette ignoreres fra medlem.
Der skrives til kommunen vedrørende nedgravet pools, vi spørg til deres holdning.
Bestyrelsen ønsker ikke at medlemmer graver pools ned. Med den begrundelse jorden
fjernes, fra foreningens grund og hvis man lige pludselig ikke ønsker poolen hvordan
dækkes huldet til, og hvor ligger ansvaret for om huldet / bassinet er fyldt op med skrald
eller grus. Indtil vi har styr på dette, er det ikke muligt at grave pools ned.

-

Status på grønmand.

Stefan er glad for at være her, og mange medlemmer hilser ham velkommen.
Stefan er aktiv, og kontakter bestyrelsen når der er noget han er i tvivl om.
Per og Bodil laver et forslag til job opslag.
Der bestilles ekstra container, da nogle af containerne skal repareres.
Der kommer klistermærker på containerne for at minde brugerne om, at der ikke må
smides storskrald i.
Bestyrelsen er meget tilfreds med Stefan.
-

Kolonihaveindsatsen.

Kommunen har sendt brev ud til kolonihaverne om at indsatsen er trådt i gang og
beskrevet hvordan de vil udmønte den.
Kommunen har søgt Planklagenævnet om udsættelse i 4 uger.
-

Lar.

Morel inviteres til vores generalforsamling, for at fortælle op projektet.
-

Havevandring.

Vejene fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer og fortages i uge 21.
-

Løsning på parkeringsproblemagtige.

Gitte og Lis laver oplæg til generalforsamlingen.

-

Indkommende og igangværende sager, herunder opfølgning af beslutningsskema.

-

Pool i haven.

det kan man have oven på jorden men ikke nedgravet. Lindamilena og Bodil kontakter
kommunen.
-

Reetablering af det grønne på stamvejen, der er skrevet brev.

-

Solceller, god ide vi kigger på en gammel sag og får skrevet hvordan det skal
etableres.

-

Alle ledninger der graves ned i jorden, skal registreres, ny lovgivning.

-

Containerpladsen.

Heidi har fået mange henvendelser om hjælper så containerpladsen kan holde åbent
lørdag i lige uger.
-

Kørsel på grønne områder.

Vi arbejder forsat på at biler parker på vores parkeringspladser.
-

Beslutningsskemaet. Kommer op på næste møde.
Ulovlig parkeret biler, skurvogne.

Skurvogn på Jættevej skal fjernes. Andre der holder ulovlig, får en seddel i bilruden,
om at fjerne køretøjet, hvis det ikke sker, meldes det til politiet.
-

Kontoret åbent i sæsonen, bemanding, er på plads. Vi holder lukket i juli.
Evt.
Valhalla er lejet ud hele sæsonen, kun ledig i 3 dage.
Der kommer nye skilt op på brandvejene.
Vi har et voldsomt problem med hundelorte, når Stefan slår græs, så er maskinen
smurt ind i hundelorte, det er meget ulækkert, når maskinen skal rengøres og det
stinker ikke så godt, når han slår græsset.
Tænk hvor skønt det kunne være, hvis vi slap for den evige debat om hundelorte,
der ligger og flyder på fortov og i græsset hvor vores børn og børnebørn gerne
skulle kunne løbe og lege, ude at komme hjem med lort på sko og tøj.
Så kære hunde ejer du ved selv, hvem det er der glemmer at samle op, så grib i
egen barm og buk dig ned og saml op. Og til alle jer der husker det. 1000 tak.
Mødet slut kl. 22.

