Bestyrelsesmøde hos Joar. 5. april 2018 kl. 19:30
Tilstede:
Finn,
Joar,
Mads Peter.

Dagsorden.
1. Fra sidst. (Opfølgning)
2. Mail til best. Der skal besvares.
3. Hjemmeside.
4. Svarbrev til Henning Skaarup.
5.
6. Samtale ang. Gittes opslag.
7. Arbejdsdag den den 21/4 2018.
8.
9. Renskrivning af nye vedtægter.
10.
11. Vurderingsudvalg. (Salg have nr.35)
12. Vandspild.
13. Forsikringer.
14. Mail ang. rotter.
15. Udsendelse af ref. fra ekstraordinær GF.
16. Bebormøde den 22/3 evaluering.
17. Evt.
18. Ref til hjemmeside.
PS. Ved godt det er en mega dagsorden, vi bliver nok nød til at lave en prioritering af
punkterne.
Mødet indledes med at diskutere at Gitte 22 igen stiller mistillid til bestyrelsens arbejde. Vi
diskuterede mulige sanktioner og tiltag for at undgå at stemningen i foreningen ikke ødelægges af
en enkelt person.
Vi diskuterede muligheden for en ekstraordinær generalforsamling. Og indkalder bestyrelsen til et
ekstraordinær møde hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage, så vi kan aftale fodslag.
1.

Fra sidst. (Opfølgning)

2.
Mail til best. Der skal besvares.
Joar svarer på de mails der ligger. Men han understreger at han ikke ønsker at tage posten med mail.
3.
Hjemmeside.
Mads har opdateret ventelisten. Og lavet kalenderen så den ses på mobil telefon.
4.
Svarbrev til Henning Skaarup.
Joar har skrevet et godt brev til Henning Skaarup. Men vi er blevet opmærksom på, at vi bør lave
nogle aftaler med Henning Skaarup om håndtering af overbebyggelse m.m. med inspiration fra
Søvang.
6.

Samtale ang. Gittes opslag.

Udsættes, der indkaldes til ekstraordinær bestyrelsesmøde. Finn indkalder.
7.
Arbejdsdag den den 21/4 2018.
Tema: Lejeplads.
Sikring af skaterrampe.
Sikring at terrasse. Gelænder
Maling af sten
Stien ned til mosen.
Vandspild (Marianne arrangere)
Vi opfordre Jøgen(Have 33) til at være tovholder på arbejdsdagen. Vi håber Socialudvalget tager sig
af forplejning.
9.
Renskrivning af nye vedtægter.
Joar gør det, men det er stadig udestående.
11.
Vurderingsudvalg. (Salg have nr.35)
Vurderingsudvalg skal indkaldes og lave en aftale med Erik (have 35).
12.
Vandspild.
Mads har en mail korspondance med Aarhus Vand om vandspildet. De har endnu ikke svaret noget
konkret.
Vi arbejder videre med det på arbejdsdagen.
13.
Forsikringer.
Der arbejdes videre med forsikringer.
14.
Mail ang. rotter.
Vi opfordre til, at de husstandsomdelte rottefælder bliver opstillet. Der opfordres til at alle går på
nettet og læser Miljøstyrelsens rotte bekæmpelses anvisninger. Som findes her: http://mst.dk/naturvand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/
15.
Udsendelse af ref. fra ekstraordinær GF.
Vi har gennemgået referatet og vi lægger det på hjemmesiden.
16.
Bebormøde den 22/3 evaluering.
Udsat til næste ordinære møde.
17.
Evt.
Der pågår forskelligt med kommunen vedrørende kolonihave høringssvar.
18.

Ref til hjemmeside.

