
Bestyrelsesmøde Bjødstrupmosehaveforening 07-12-2017 kl. 19.30 Hos Finn

Tilstede:
Finn
Joar
Charlotte
Marianne
Mads

Dagsorden:
1. Fra sidst. (Opfølgning)
3. Hjemmeside.
4. Best. Møder i vinterhalvåret.
5. Klageprocedure.
6. Legeplads.
7. Høringssvar.
10. Ekstra ordinær GF. (De sidste vedtægts ændringer)
11. Renskrivning af nye vedtægter.
12. Forretningsorden GF.
13. Kalender. Ret dato for høringssvar
14. Vandspild.
15. Eventuelt.
16. Ref til hjemmeside.

1. Fra sidst. (Opfølgning)
Der skal udfyldes papirer fra banken så Mads kan få adgang til konti.
Vi efterlyser information om en mulig Dropbox konto.
Mads har sat medlemsdatabase op.

3. Hjemmeside.
Høringssvar dato fjernes.
Der skal lave yderligere opdeling af referater, generalforsamling etc.
Betingelser for ventelisten, skal muligvis ændres. Marianne skal af ventelisten.

4. Best. Møder i vinterhalvåret.
Vi gør opmærksom på at bestyrelsen kun er aktiv om sommeren. Og kun arbejder i det 
omfang det nødvendigt om vinteren.  

5. Klageprocedure.
Bestyrelsen gør opmærksom på at klager ikke høre hjemme på den interne Facebook 
side. Klager skal stiles til bestyrelsen på mail eller per brev.
ALTSÅ INGEN KLAGER PÅ FACEBOOK.

6. Legeplads.
Finn undersøger, om vi kan få en tekniker ud og se, hvad der skal gøres for at lovliggøre 
legepladsen. 
Marianne spørger Morten om han vil lave skilte om at brug af legepladsen er på eget 
ansvar.
Vi vil gerne have at der nedsættes et legepladsudvalg. Der forestår vedligholdelse etc.

7. Høringssvar.



Høringsfristen er blevet udsat igen. Det forlyder, at den er udsat til 1. februar og måske 
længere.

10. Ekstra ordinær GF (De sidste vedtægts ændringer)
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling. I duehuset, stående møde, kun med de 
resterende vedtægtsændringer som punkter.

11. Renskrivning af nye vedtægter.
Joar har allerede renskrevet vedtægterne som de er vedtaget nu. Der er et 
tvivlsspørgsmål vedrørende § 7 skt.1. Joar får det afklaret og sender derefter de 
korrekte vedtagne vedtægter.

12. Forretningsorden GF.
Springes over.

13. Kalender. Ret dato for høringssvar
Dato fjernes 

14. Vandspild.
Mads spørger på undersøgelse af vandspild. Hvad koster det og hvad kræver sådan en 
undersøgelse.

15. Eventuelt
Vi diskuterede parkering ud for duehuset.

16. Ref til hjemmeside.


