Referat af bestyrelsesmøde d. 23.9. 21

Deltagere: Kresten, Rie, Søren, Anders og Eva (ref)

1.

Velkomst til nye medlemmer

Bestyrelsen bød velkommen til Anders og Lea og deres 2 børn Inga og Thora, der d.22. November
flytter ind i nr.54
2.

Opfølgning på generalforsamlingen

Stemningen på generalforsamlingen var noget anstrengt i år. Ærgerligt, at vi ikke kan diskutere og
også være uenige og samtidig bevare en god tone. Bestyrelsen vil være opmærksomme på, at vi
må gøre vores til ikke at være med til at køre en negativ stemning op.
Referat er set igennem af bestyrelsen og dirigenten for faktuelle fejl. Det trykkes og deles ud i den
kommende weekend.
3.

Støj

Som besluttet på generalforsamlingen indhenter bestyrelsen tilbud på en 3 m høj støjmur, der skal
dække ca. halvdelen af strækningen ind til Faktagrunden. Samtidig sendes en ansøgning til Fakta
og til kommunen om tilladelse til at opføre muren. Vi henvender os også til Fakta vedr.
medfinansiering.
4.

Bump

Vi har fået to tilbud på gummibump i lidt forskellige udformninger. Vi vælger en model, hvor hvert
bump udgøres af 2 enheder á 140 cm, der ligger forskudt. Der indhentes tilbud på etablering af
modellen.
5.

Ladestandere

Vi har fået tilbud på etablering af 4 standere, hvoraf kun den ene gøres aktiv fra starten. Buddet er
på 64.000 kr. incl. gravearbejde. Det vil koste ca. 10.000 kr at få aktiveret hvert af de øvrige
standere. Haveforeningen kan vælge at lægge ekstra pris på strømmen for at tjene anlægsudgiften
ind. Vi indhenter et tilbud mere.

6.

Smædekampagne

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra et medlem, der indeholder grove tilsvininger af
flere medlemmer af haveforeningen. Bestyrelsen svarer medlemmet, berigtiger faktuelt fejlagtige

anklager og opfordrer til en god tone.
7.

Medlemshenvendelse

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, der vil vide, om vi kan garantere at der
er tilgængelighed til toiletter ved næste generalforsamling. Vi svarer, at vi skal til at undersøge,
hvor næste generalforsamling kan afholdes, og vi vil bestræbe os på at finde et sted med toiletter.
8.

Kørevejen ved Fakta

Bestyrelsen har flere gange henvendt sig til Fakta mhp at få malet afstribningen op, så
strækningen mellem vores udkørsel (ved porten) og Englandsvej bliver mere sikker. Ved et møde i
foråret lovede Fakta at bringe det i orden og lovede samtidig at sikre bedre oprydning i området.
Der er intet sket, og Kresten har derfor henvendt sig til den nye butikschef for at minde ham om
aftalen. Den nye butikschef udviste ikke nogen interesse for at få løst opgaven, hvorfor Kresten nu
henvender sig direkte til Faktas distriktschef. Hun vil blive bedt om at få forholdene bragt i orden og
informeret om, at vi klager til kommunen over trafikløsningen, hvis det ikke sker.

Næste møde d.19. Oktober kl. 19.30 hos Eva i have 88

