
 

 
 
 
       
 
 

Bestyrelsesmøde d. 3. maj 2018 
 
 
Til stede: Chalotte og Kirstine 
Fravær: Louise og Glenn (suppleanter, der ikke ønsker at genopstille) 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Der aftales en dato for endnu en ekstraordinær generalforsamling d. 27. maj kl. 17.00 ved den nye 
terrasse. Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen – en kasserer, en menig og to nye 
suppleanter.  
 

2) Vandproblematikken 
Der tages fat på situationen omkring vandspild hurtigst muligt. Kirstine kontakter de relevante 
personer, som kan hjælpe med den videre proces. Der gives en update på generalforsamlingen. 
 

3) Skaterbanen og trampolinen 
Der tages stilling til skaterbanens og trampolinens fremtid ved første bestyrelsesmøde i den nye 
bestyrelse. Der er pt delte meninger i bestyrelsen.  
 

4) Salg af haver 
Erik, Angus og Gitte har sat deres haver til salg. Bestyrelsen retter henvendelse til dem, så 
procedurerne med venteliste og vurderingsudvalg kan sættes i gang.   
 

5) IT-kompetencer 
Casper i have 6 har tilbudt at hjælpe med al IT midlertidigt, til den nye bestyrelse er konstitueret. Hvis 
der fortsat er brug for hjælp til hjemmeside, administration af ventelister, m.m., vil Casper gerne 
hjælpe fremadrettet. Tak for det.  
  

6) Kommunikation 
Det er vores indtryk, at foreningen har været udfordret af forskellige kommunikationsproblemer. Vi 
tænker, at vi hver især og i samlet flok kan bidrage til at genskabe en god kultur for kommunikation. 
Den enkelte må tage ansvar for at kommunikere konstruktivt. Vi opfordrer hermed alle til at tænke 
over egen måde at aflevere og modtage budskaber, når vi kommunikerer med hinanden. Man kan 
lade sig inspirere af Jørgens gode råd om at tage udgangspunkt i sig selv. Vi ønsker, at vi sammen 
får vendt den kommunikative stil i en positiv retning.   
 

7) Sommerferie 
Bestyrelsen holder ferie i juli. Det er kun akutte sager, der tages hånd om. Vær obs. på at salg og køb 
af huse ikke betragtes som akut bestyrelsesarbejde.  
 
 
 
 

 
 
 


