
Referat fra bestyrelsesmødet d. 4 juni 2017 

Bestyrelsesmøde, Fritidshaveforeningen 

Dato: 04.06.17 

Deltagere: Bonnie, Trille, Heidi, Kim, Annie, Yvonne, Betina, Claus og Ninna. 

Afbud: Toke 

Referent: Ninna 

Referat fra sidste møde godkendt. 

Fra formanden: 

Bestyrelsen har modtaget klager fra enkelte medlemmer – Bestyrelsen behandler disse. 

Fra kasseren: 

- Bestyrelsen har brugt 500 kr. på spuling af dræn. 

- Bonnie har ikke medtaget udskrift over foreningens indkomster og forbrug den seneste måned – Dette er normal 

procedure og vil blive gennemgået ved næste bestyrelsesmøde. 

Bordet rundt: 

- Trille har ikke været medlem af foreningen i 6 måneder, hvilket jf. vedtægterne er påkrævet for at blive valgt som 

bestyrelsesmedlem. Foreningens medlemmer vil modtage en mail fra bestyrelsen om der er indvendinger imod dette. 

- Der er uoverensstemmelser i lokalplanen, foreningens vedtægter og foreningens ordensregler vedr. gældende regler i 

foreningen. Bestyrelsen (Claus og Trille) arbejder videre med dette. 

- Foreningen har store udfordringer med grunde som ikke passes – Enten fordi de er uden ejer eller fordi ejer ikke formår 

at passe grunden. Dette er dyrt for foreningen. 

- Hvor længe er det tilladt at have en ekstra campingvogn stående fordi man bygger? Bestyrelsen arbejder videre med 

dette. 

- Fældning af træer uden for egen grund – Der skal søges om tilladelse fra bestyrelsen til at fælde træer uden for egen 

grund (Dette gælder også i skoven!). 

- Der arbejdes videre med at indhente tilbud på renovering af den fælles toiletbygning – Dette omhandler gulv, maling, nye 

brusere, reparation af toiletter, handicapforhold. 

- Der arbejdes videre med at få de sidste deltaljer på plads vedr. ny pengeautomat – Dette tages op på ekstraordinær 

generalforsamling. 

- Landmåler er bestilt til at måle grunde op langs marken. 

- Åben ild ved bålfad – Tag hensyn til dine naboer og overhold ordensreglerne. 

- Issalg – Det ønskes at lave privat issalg fra den forladte campingvogn ved indgangen til foreningen. Der arbejdes videre 

med dette. 

- Gæsteparkering bag herretoilettet må ikke benyttes af foreningens medlemmer – Den er til gæster! 

- Privat parkering ved hver enkelt grund – Lokalplanen stemmer ikke overens med virkeligheden, da det ikke er muligt at 

parkere på alle grunde pga. ujævnt terræn. 

- Der mangler udspecificering af udestående gæld i regnskabet – Revisor kontaktes vedr. dette. 

- Navn er ændret fra Toftegaards Fritidshaver til Fritidshaverne – Dette skal ændres i 

foreningens materiale, hjemmeside m.m. 

- Der skal udarbejdes en standard, så alle nye medlemmer får samme oplysninger omkring vedtægter, ordensregler, 

hjemmeside, bestyrelsen m.m. Velkomstbrochuren skal opdateres. 

- Der er fælles arbejdsdag i foreningen den anden lørdag i hver måned fra kl. 10 – Vi mødes ved foreningshuset. Næste 

 



gang er lørdag d. 08.07.2017. Dette bliver informeret ud via. nyhedsbrev, mail og facebook. 

- Annie sidder fast i foreningshuset den første lørdag i hver måned fra kl. 9-10 og tager imod spørgsmål, forslag og ideer fra 

foreningens medlemmer. 

- Bestyrelsesmøder finder sted hver den første søndag i måneden kl. 10 i foreningshuset. 

Næste møder finder sted søndag d. 02.07.17 kl. 10. 

 


