Omegnens Fritidshaveforening
Frejavej 44  2740 Skovlunde  www.ofharrestrup.dk

Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 7. marts 2019 kl.
18.30
Deltagere
Nino Chieo
Jørgen Christensen
Jan Lindhardt
Torben Lohfert
Marianne Ringborg
Nicklas Zein Mohr
Morten Jacobsen

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Indkomne og igangværende sager
4. Harrestrup sager hos Hovedforeningen
5. Igangværende projekter
6. Områderne
7. Økonomi
8. Nyt fra sekretær, redaktør og IT
9. Personsager
10. Eventuelt

Referat
Ad. 1: Referat fra sidste møde
Der er ikke indkommet indsigelser. Referatet er godkendt og offentliggjort.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden
Indholdet i HB møde d. 4. marts 2019 blev gennemgået.
•

Lån på kr. 1,1 mio. blev godkendt til Frølunde. Lånet skal bruges til etablering af
individuelle vandmålere incl. Montering af målerbrønd. Frøunde har selv kr. 1 mio.
til projektet.

•

Godkendelse af regnskabsoverdragelse af lokalforeningernes regnskab til
hovedforeningen.
Status på digitaliseringsprojektet.

•

Ad. 3: Lokale sager
Indkomne / igangværende sager

Bestyrelsens behandling

Ingen

Ad. 4: Harrestrup-sager hos Hovedforeningen
Indkomne / igangværende sager

D26

Der var ud kørende fogedforretning d. 23. oktober og tvangsauktion ultimo
november. Denne blev imidlertid aflyst grundet procedurefejl. Ny
tvangsauktion forventes ultimo januar/primo februar 2019.
Ejeren er død og der er gennemgang med bobestyrer d. 17.12. Der er
foretaget oprydning i huset og på grunden efter at foreningen har været i
kontakt med bobestyrer om problemstillingen
Restancesag
Restance, sendt til stævning.
Sag omkring ejerforhold i forbindelse med konkurs

C5

A26
J19
D35

Ad. 5: Igangværende projekter
Aktiviteter i områder og bygninger

45

Aktivitet
Danvej 2+4+6 vedr. deres sti.
Stien er dårlig og ujævn

Bemærkninger

Status
Afsluttet

Estimat
26.000

Ad. 6: Områderne
Legepladsen:
Legepladsen er færdig med undtagelse af læskur. Vi rykker for den endelige godkendelse fra
vores legepladsinspektør. Desværre har det vist sig, at stolper m.v. ikke er tilstrækkeligt
monteret i jorden. Dette ændres uden beregning for foreningen. Arbejdes forventes færdigt
inden d. 23. marts 2019

Dræningsprojektet

Projektet er klart til præsentation på generalforsamlingen. John Steffensen har nedlagt
forbud mod anvendelsen af de billeder, som han har overdraget til Gaihede. Foreningen har
taget nye billeder til præsentationen.
Byggesager
Bestyrelsen har evalueret den valgte byggesagkyndige, Carsten Lohse, processen, og
overholdelsen af tider. Den samlede bestyrelse er tilfreds med hans arbejde.
Medlemmerne har taget den nye procedure godt til sig og processen forløber
tilfredsstillende.
Henvendelser til byggeudvalget om tirsdagen ophører. Alle skilte og henvisninger ændres
således, t byggeudvalget kan kontaktes i bestyrelsens almindelige åbningstid.
Hegn
Udvalget har stort set været gennem alle hegn og der er udstedt en række tilladelser. Der
udestår endnu afklaring af enkelte hegn.
Affaldsbeholdere
Bestyrelsen har, på opfordring, valgt at opsætte i alt 6 affaldsbeholdere rundt om i området.
Dermed får hundeejerne et sted hvor de kan aflevere deres hunde-poser.

Ad. 7: Økonomi
Intet nyt. Foreningen afventer overdragelsen af regnskabet til hovedforeningen.

Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige:
Lokalbladet:
Intet nyt
Sekretær:
Intet nyt
IT:
Hjemmesiden er opdateret med nye åbningstider og der er foretaget diverse rettelser.

Ad. 9: Personsager (refereres ikke i offentlighed):
Intet

Ad. 10: Eventuelt
Intet

Referent Torben Lohfert

Mødet sluttede kl. 21.30

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Tirsdag d. 26. februar (generalforsamlingsmøde)
Torsdag d. 7. marts
Torsdag d. 21. marts (generalforsamlingsmøde)
HB-møder:
Mandag d. 4. marts kl. 17.30

Generalforsamling 2019
Lørdag d. 23. marts 2019, kl. 10.00

Åbent i bestyrelseslokalet, kl. 10.00 til 12-00:
Lørdag d. 2. marts

