
Referat fra bestyrelsesmødet d. 11/7-15. 

Til stede: Kenneth, Bonnie, Sonja, Heidi, Heidi Susan og Beatrix 

Fraværende: Brian og Camilla. 

 

Referat: 

Referatet er godkendt. 

Formanden: 

- Torsdag d. 9/7-15 kl. 16.03 var der brand i en elstander på spartavej. Der blev 

slukket for strømmen fra det nye toilet og op til spartavej. Alle fik strøm igen 

ca. kl. 20, på nær dem der får strøm fra den brændte stander (nr. N). Vi ser 

om der kan blive sat en midlertidig byggestrømstavle op så disse haver kan få 

strøm igen. Vi skal finde kort over hvor vand og strøm hører til og hvor div. 

Sikringer sidder. 

 

- Ændring omkring vedligeholdelse af ubenyttede grunde. Vi skal fremover slå 

græs på disse grunde senest d. 15 i hver mdr. fra maj- sep. Sonja og Beatrix 

indhenter priser på, om der  er nogen i foreningen der kan stå for det.  

 

- Vi skal have lavet et årshjul, hvor generalforsamlingen, samt arbejdsdage og 

bestyrelsesmøder ligger på, så folk fremover ved hvornår disse ting ligger. 

 

- Vi skal rydde op i de ubenyttede huse på arbejdsdagene, så der ikke er 

personlige effekter i disse huse. Formanden har haft skrevet til folk, som har 

vist interesse på facebook, om at kontakte ham hvis de er interesserede. 

 

- Johannes har lavet en opsigelse af gældsbrevet pga. misligeholdelse af 

haverne. Advokaten har svaret at misligeholdelse af haver ikke er det samme 

som misligholdelse af gælden. 

 

- Der har været en slamsuger til at ordne de gamle toiletter så disse ikke 

stopper. Formanden får Thomas til at tjekke om vandvarmeren på det gamle 

toilet kan laves. 



Kasseren: 

- Der bliver sendt rykkere ud til de medlemmer, som ikke har betalt kontingent 

endnu.  

- Kasseren tjekker om den brændte elstander bliver dækket af forsikringen. 

- Kasseren har vagttelefonen den næste mdr. Beatrix undersøger om der kan 

komme telefonsvarer på den. 

 

Opfølgning fra sidst: 

- Der er blevet ordnet 10 af de ubenyttede grunde og vi fortsætter arbejdet på 

arbejdslørdagene. Der bliver gået en runde af bestyrelsen , som følger op på 

hvilke grunde der mangler og hvilke grunde der skal have en påmindelse om 

at få deres grund ordnet. Sonja laver en skrivelse og sender ud. 

 

Bordet rundt: 

- Foreslag om at der bliver lavet et nyhedsbrev, som bliver sendt på mail (vi skal 

bede om folks mailadresser hvis dette brev ønskes). Heidi Susan vil skrive et 

opslag om dette. 

- Vi skal spørge om folks håndværksmæssige baggrund på generalforsamlingen, 

det kunne være at man kunne gøre brug af hinandens håndværk i foreningen 

på en god måde. 

- Beatrix har lavet et forslag om, at der oprettes en løsdriftstald på marken ved 

det gamle toilet. Hun undersøger dette nærmere og fremlægger evt. på 

generalforsamling. Beatrix vil gerne holde et møde i foreningen omkring 

fremtidens visioner og ideer til disse. Der vil komme et brev/opslag om dette. 

- Bestyrelsen vil aftale et møde med de nye beboere på gården, omkring den 

gamle aftale om græsslåning af græsmarken ved det gamle toilet. 

 

Næste møde er lørdag d. 11 juli kl. 10 i foreningshuset. 


