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Nye s*lg *g k:*b
Have nr. 11 er sat til salg"
$pf*Ignåæ& *{ter g*m*r***erxættt§$stg**t
Gori og konstr*ktiv sl*r'n;:ing. D*r er *u r*r:skr*v€t r:ys v*dtæ6§*"r* l*r{l er s*ndt titr
oplægning på hlemrneslrien" VI parxerer orøiteisen om, nvoroan vl Kan tjene penge tll
fe r*r:!*g.ens. +p:*æri*,6 ffi*sr *!trs,et *+.r *:i i i*;e! +* iE*r:. -rr*l: 5!*',='r tatr*t ængl<-e *nt" åt der
lægges vurderingsprocedurer og -princinper ud nå hjemmesiden. Det gør vi snarest. Der
henvises i#vrigt trr i'€f*iåi ai irestyiei;eiifiåii€ 1våittåS*{ af ii*itger* bætyi'elsel mied
vurderingsudvalget vedr. vedhæftet prcce*L!re ss srinci*per f*r uur#ering d" ?4. anrii
201-8. Referatet blev rundsendt til alle. Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d'
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referent.
Håndtering af den aktuelle kontliktfyldte situation
Der har været nlanlagt et møde m*r{ t* f*r^e*i*ssrnedl+mri'rer. t*rn har udtr'{kt *til{redshed
med bestyi:elsen i forhoid til at holde ro og orden i haveforeningen. Vi har tidligere forholdt
CIs til dette punkt. \i'i kari ikke sorn bestyreise se os i en roile sorn koniiiktmægtere ideit
konkrete situation. Vi har i dag aflyst det pianlagte møde pga den eskalerede mailkonflikt,
og fremadrettet vil vi i stedet opfordre utilfredse medlemmer til at komme med punkter til
et bestyrelsesmøde i go* tid og evt. r*Sd* +p. Generalf*rssn':åi*g*i? +g beb*errxøder er
også fora til debat omkring emner af almen interesse. ifht bestyrelsesmøder skal der
sendes en mail, hvor punktet beskrives - en uge før rnødet. Vi gør i øvrigt opmærksom på,
at møderne er åbne, men send veniigst en mail først. Ergr:: hr*g vores g+neralforsamlinger
og bestyreisesmøder. Og hvis mange er utilfredse med den siddende bestyrelse, så kan
vedtægt § 8, stk. L0 benyttes tii valg af ny bestyrelse. Vi vii rigtig gerne værne om god ro og
orden herude, og det er aitså vores måde at gøre det på, Det er i øvrigt et fælles ansvar, at
vi har en god kultur. Brug vores interne mailliste, Facebook og opslagstavlerne med omhu.
Den konkrete mail vil blive drøftet på næste bestyrelsesrnød€ eii*r inden da, hvis det bliver
muligt for os. Vl har ikke haft tid på vores dagsorden for i dag" Vi vil understrege, at aile
vedtægter skal overholdes.
Vurderingspriser
Vi udskyder denne punkt til senere pga prioritering af tiden. Vi tænker der kan være tale
om fortrolige opiysninger, men vi er ikke sikre. I meilemtiden bedes vurderingsudvalget
komme med deres holdningtil punktetti{ bestyrelsen. Vi drøfterderefter igen. lncltilda
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Spørge' srn rnan *"rå få vurderingsprisen
kan man he*veg'rde sig direkte tll sælgerne s.8
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Opfølgning med vurderingsudvalget
forventninger til arbejdet ud fra de
vurderingsudvalget kontaktes tor at afstemme

principper,derervedtaget.Dererlagtenkopiiudvalgetspostkasse'såvisikrer'atdetgår
korrekt for sig'
Dispensation til stedfortræder
til dette'
nr" 8 ønsker stedfortræder. Der gives dispensation
Have
OPfølgning vedr. havelod 5

Udvalgetvedr.havelod5erifuldgang.Deharvalgt,atdeudelukkendeforholdersigtil
har nu' Bestyrelsen er i dialog
oprydning efter branden i den konstellation, som udvalget

vi griber situationen bedst an.
med udvalget og Henning Skaarup, og det drøftes, hvordan
så oprydning og salg kan
Bestyrelsen ønsker at sikre en juridisk korrekt fremgangsmåde'
ikke er kontaktbar'
varetages bedst muligt i denne helt særlige situation, hvor havelejer
på
et salg med vilkår om
Bestyrelsen har kontaktet vurderingsudvalget nred henblik
onsdag
oprydning på grunden inden for en kortere tidsfrist. Der indkaldes til beboermøde
for
at
til udvalget
d. 5. dec. 201g. Repræsentant (chalotte) fra bestyrelsen tager kontakt

planlæggedetvidereforløbogindkaldertilbeboermØdet.
S) Forsikringer og henvendelse fra bogholder
vores eksterne
Som nævnt i referatet fra d. 10. sep. har bestyrelsen nu i samarbejde ;"ned
bogholder tjekket op på vores forsikringer. Der mangler en vigtig forsikring vedr.
bestyreisesarbejde. Denne tegnes hurtigst muligt'
9) Hjemmesiden
Det besluttes, at "vejret" droppes på hjemmesiden til fordel for en fane med "diverse
oplysninger", Der vil løbende komme nyt indhold iinder denne fane' Vi starter med
vurderingsprocedu re og -principper.
L0)Iulehygge
Socialudvalget har meldt ud, at der er julehygge søndag d. 16. dec" kl. 13 (3. søndag i
advent). I vil høre nærmere fra socialudvaiget. Tak for initiativet.
11.) Vintersæsonen
Bestyrelsen indstiller de faste møder, men der arrangeres bestyr"elsesmØder og andre
former for møder ved behov. Der vil være et være et bestyrelsesmøde d. 15. januar 201"9
k|.17-19. Der opfordres til, at husene sikr"es mod rotter, udvendige vandhaner dækkes til
mod frost, en lille lampe kan tændes som værn mod indbrud og evt. tænd-sluk ure
monteres, al rottetiltrækkende affald fjernes fra haveloddet, og så ønsker vijer alle en god
vinter,

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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