Bestyrelsesmøde

Dato: 15. jan. 2019

Tilstede: Mariette, Kirstine, Chalotte, Nina og Maiken (suppleant)
Fravær: Laura
Dagsorden:
1) Nye salg og køb
Have nr. 29 er ikke længere til salg. Have nr. 11 er sat til salg.
2) Respons på åbne breve på vores fællesmails
Vi ser ikke de mange åbne breve som en uhensigtsmæssig måde at kommunikere på. Vi vil
dog gerne invitere den tidligere bestyrelse til næste bestyrelsesmøde kl. 18-19 og drøfte
deres kritikpunkter af den nuværende bestyrelse.
3) Henvendelse fra kommunen
Det er ikke lykkedes bestyrelsen at få et møde med lejerne af havelod 17. De ønsker ikke at
deltage trods flere henvendelser. Vi sender ny invitation ud til havelod 17, hvor vi forsøger
at imødekomme deres ønske. Der sendes svar til kommunen snarest efter dette møde.
4) Ønsker om at blive slettet af maillisten
Vi har besluttet, at man ikke kan blive slettet af maillisten, da det er vores
kommunikationsorgan. Vi skal bare sikre, at maillisten bliver brugt efter hensigten.
5) Opfølgning vedr. haner og brønde
De tre haver er i fuld gang med at få deres haner og brønde ordnet. Meld venligst tilbage til
bestyrelsen pr. mail, når dette er på plads.
6) Opfølgning vedr. havelod 5
Der afventes fortsat en vurdering af havelod 5 fra Vurderingsudvalget. Så snart denne
vurdering forelægger, vil vi indkalde til et møde, hvor vi sammen kan drøfte, hvorvidt
haveforeningen skal købe haveloddet, eller det skal sættes til salg.
7) Opfølgning vedr. processen i kommune
Vi har intet nyt omkring processen, men vi forventer, at handleplanen forelægges byrådet
primo 2019.
8) Nyt fra Socialudvalget
Socialudvalget fortæller om en superhyggelig eftermiddag med 36 tilmeldte. Julehygge
bliver en genganger. Der er endnu ikke drøftet nye arrangementer i udvalget, men de
påtænker fællesspisning efter arbejdsdagen og Sankt Hans-fest. Alle er velkomne til at
komme med ideer til fællesarrangementer. Kontakt Socialudvalget.
9) Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 4. feb. Kl. 17-19
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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