
Toftegaards fritidshaver, Sdr. Jernløsevej 63, 4420 Regstrup 
 

Bestyrelsesmøde 
lørdag d. 10. okt. 2020 kl. 11.00-13.30 i hytten. 
 

Referat: 
 
Tilstede: Mobarak Said, Bonnie og Jimmy Henriksen, Berit Nielsen, Gitte King, Claus Spenner, Peter 
Skernby, Laila Just, Anna Vidal, John Wahl (ref.) 
 
1.Konstituering 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig på følgende måde: 
 
Gitte King  Formand 
Peter Skernby  Næstformand (2 år) 
Bonnie Henriksen Kasserer (2 år) 
John Wahl  Sekretær (suppleant 1 år) 
Jimmy Henriksen medlem 2 år 
Claus Spenner  medlem 2 år 
Mobarak Said  medlem 1 år 
Berit Nielsen  medlem 1 år 
Anna Vidal  rep. for kontraktlejerne 
Laila Just  Suppleant 1 år 
 
Flemming Damgaard Revisor (1 år) 
James Wright  Revisorsuppleant (1 år) 
 
Vi tog en runde, hvor de fremmødte kunne præsentere sig selv.  
 
2.Kommunikation og fordeling af opgaver 
Der indkom et forslag om at vi etablerer en ny hjemmeside og en kommunikationsplatform, der vil gøre det 
lettere at løfte bestyrelsens samlede opgave på en hensigtsmæssig og driftssikker måde. Det er vigtigt at vi 
kan fordele en række opgaver imellem hinanden, så ikke den enkelte brænder ud. Det er også vigtigt at alle 
i fritidshaveforeningen kan forvente en ekspedit og ensartet håndtering af de forskellige sager, der løbende 
findes. Alle skal vide, hvilken responstid de kan forvente på en henvendelse. GDPR lovgivningen skal også 
tilgodeses i et nyt system. Vi besluttede at gå videre med dette.  
 
Vi kom frem til følgende arbejdsfordeling, der kan justeres løbende.  
 

- Kommunikationsplatform og hjemmeside – Mobarak Said kommer med oplæg og introducerer nye 
muligheder. Alle bestyrelsesmedlemmer vil hurtigst muligt få en egen mailboks, der tilhører 
foreningen.  

- Sekretær for bestyrelsen (John Wahl). Dette inkluderer, dagsorden, referater og nyhedsbreve. 
- Byggesager (Jimmy Henriksen og Carsten Spenner)  



- Klagesager – her vil vi bede nogle af de nye om at se på verserende sager med friske øjne og 
forberede et svar. Vi må også drøfte grænser for, hvad bestyrelsen kan og vil gå ind i, når det drejer 
sig om tvister mellem medlemmer.  

- Toiletter – Gitte King er kontaktperson til rengøringsfirmaet og reparatører. 
- Skrald – Peter Skernby er kontaktperson til kommunen og organisere at der er styr på området. Der 

er brug for tydelig skiltning og information til alle, så det er let og enkelt at overholde regler og 
rammer for aflevering af skrald.  

- Køberkartotek – Bonnie og Jimmy Henriksen har en liste med interesserede købere, når der bliver 
grunde / huse til salg i foreningens regi. Alle kan jo sælge privat ved siden af. Mobarak Said hjælper 
med at inkludere i det nye system. 

- Salg af grunde – Dette sorterer fortsat under formand og kasserer. 
- Akutte sager. Jimmy Henriksen har foreningens vagttelefon og sørger for alle akutte meldinger 

bliver håndteret. Fejl og mangler ved vand, el og toiletter håndteres af Jimmy Henriksen og Carsten 
Spenner. 

- Lokalplan og kontakt til kommune – Mobarak Said og Gitte King, Bonnie Henriksen ser på dette.  
Der er brug for afklaring om regler og muligheder. 
 

3.Diverse aktuelle sager og punkter 
 

a) Facebook – støttelaugete toftegaard fritidshave. Gruppen er privat og ikke officielt knyttet til 
bestyrelsen. Den er et fint tiltag og hyggelig til at bytte ting og sager m.v.  

b) Bestyrelsen modtager sager gennem vores officielle mail. Ved akutte sager kontaktes 
vagttelefonen.  

c) Foreningens officielle hjemmeside vil være der alle informationer fra bestyrelsen til alle 
foreningens medlemmer gives. Desuden kan der suppleres med opslag ved toilethusene. 

d) Indtil nyt system er oppe at køre har Bonnie Henriksen brug for hjælp til at lave mailliste på alle i 
foreningen. (Mobarak Said) 

e) Vi debatterede kriterier for nye købere. Til næste møde beder vi dem, der har været med i 
bestyrelsen tidligere om at lave en liste over de kriterier, der har været gældende indtil nu. Vi vil så 
overveje, hvad der skal gælde fremadrettet. 

f) Der er brug for klare og juridisk holdbare regler omkring, hvordan vi kan/må håndtere evt. 
medlemmer i foreningen, der misligholder de fælles regler. Mobarak undersøger via advokat. 

 
4. Næste møder 
 

Lørdag d. 24. oktober kl. 10-11 telefonmøde på Zoom.  
(Mobarak Said indkalder) 
 
Søndag d. 8. november kl. 11-13 møde i hytten.  


