Referat af bestyrelsesmøde d. 28. september 2020.
Tilstede: Lis, Linda, Maj, Eigil, Kim, Per og Bodil.
Valg af ordstyrer. Linda blev valgt.
Dagsorden godkendt.
Referat godkendt fra sidste møde godkendt.
Nyt fra
Formanden.
Kim sorterer i gamle mails, der er rigtig mange, og finde et startsted.
Stefano er stoppet. Bodil der var 1. suppleant, er nu medlem af bestyrelsen. Maja var 2. Suppleant og er
nu 1. Suppleant.
vi har en sag om hundeoverfald, sagen gives videre til hovedkontoret. Der skal strammes op omkring
løse hunde.
Kim har fået adgang til vores konto.
Hovedbestyrelse.
-

Det var et godt møde.
Flere foreninger går ind for grønne områder, der får love til at stå, og ingen gift. Af hensyn til
vores insekter, frøer og sommerfugle. Her i Harrestrup vil vi gerne være med på den grønne
gren, så vi finder nogle områder hvor der er plads til vores insekter, bier, frøer og sommerfugle.

Kasserne.
-

Regnskabet skal kigges efter på nogle punkter. Vi skal se på om der er midler der kan bruge til
fornyelser eller andet.
Der er sat penge af til advokat.

Byggeudvalget.
-

Hovedbestyrelse har problemer med byggesager, hvor huse er godkendt, af gamle bestyrelser,
men ikke opfylder foreningens regler, hvilket giver problemer for de nuværende ejer og
foreningen.

Kolonihaveindsats.
-

Gitte fremlagde udkast til orienteringsbrev fra Katrine, Michelle og Gitte til medlemmerne om
kolonihaveindsatsen. Brevet blev godkendt.
Brevet sendes ud til medlemmerne, samt de øvrige skrivelser fra advokaterne.
Den nye lokalplan forventes at gælde fra d. 30 november.
Hvis lokalplanen godkendes med den nuværende ordlyd, vil sagen blive indbragt for
Planklagenævnet.

Indkomne og igangværende sager, herunder opfølgning af beslutningsskema.
Byggesager.
-

Der er tegninger på huse, som ikke kan godkendes.

-

Der er godkendt huse, med for mange m2. Det giver problemer for foreningen og de Nye ejer.

Beslutningsskemaet.
-

Lis følger op på det.

Hunde sag.
-

Kim snakker med hundeejerne.

Særlige punkter til behandling.
-

Tavshedspligt: Hvad der snakkes om i bestyrelsen, bliver i bestyrelsen, alle er enig.
Facebook: der er bred enighed om at vi ikke udtaler os på Facebook.
Papir der skal kasseres, puttes i makuleringsmaskinen.
Vi skal huske at Martin ikke er en del af bestyrelsen.
områder: der er udarbejdet en arbejdsplan for de grønne områder, samt andre arbejdes områder,
planen er godkendt. Kim og Per snakker med Martin.

Ønsker, forbedringer og indkøb:
-

Der er ønsker om et nyt mere moderne køkken, om vi skal have et nydt køkken bliver taget op
på generalforsamlingen.
Forbedring af det gamle klubhus, det trænger til at blive malet og der indhentes tilbud på
etabling af bad og toilet til vores gårdmand.
Vores pumpebrønde trænger til at skiftes ud, to stk. Det koster 32000kr. Det blev vedtaget.

Klage.
-

-

Medlemmer på Jætte vej har fældet nogle af foreningens træer. Gitte orienterede om sagen,
bestyrelsesmedlemmerne har fået en kopi af sagen. De implicerede bliver indkaldt til et møde,
med henblik på at drøfte, om de skal etablere det ødelagte. Lindamilena besigtiger forholdene
med en gartner.
Et medlem har klaget over ikke godkendt byggesag, hvor taget
ikke opfylder foreningens
regler for hældning på høje skrå tage, tages højde er på 4m. Foreningens regel er 3m.

Evt.
-

Gitte, lys i mørket første weekend i januar. Linda spørger tidligere med arrangør, (Tina har sagt
ja til at være igangsætter.)
Generalforsamling lørdag d. 27 marts 2021 kl. 10 på Tapeten.
Linda, skal bommene på brandvejene ikke være låst, det er de ikke. Martin skal låse dem.
Per, der en folk der ikke har fået deres penge for fællesarbejdet, Eigil klare det.
Lis, har alle fået mailadresse? ja det har vi.
Vi udsætter brunchen for vejforkvinder og mænd til start april.
Linda for styr på hvem der er vejforkvinder og mænd.
Linda køber en ny pc.

Tak for i aften

