Referat af bestyrelsesmøde d.7.6.22.
Deltagere: Jacob, have 67, Anders have 68, Rie have 50, Kresten have 29 og Eva
have 88 (ref.)

1. Velkommen til Jacob, der er nyvalgt medlem af bestyrelsen

2. Referat af generalforsamlingen
Referatet blev gennemgået mhp faktuelle rettelser. Dirigenten har også set det
igennem.
3. Regnskab fra fælleshusudvalget
Fælleshusudvalget har ikke, som de øvrige udvalg, aflagt regnskab på
generalforsamlingen. Det gav anledning til nogle spørgsmål på sidste
generalforsamling om de omkostninger, der har været indtil nu til tegninger mv.
Udvalget skal fremover aflægge regnskab på generalforsamlingen.
4. Honorar til interne revisorer
De interne revisorer får et honorar på 400 kr./år . Det har ikke været reguleret i 30
år. Vi beslutter at hæve honoraret til 600 kr/ år.
5. Støjhegn
Generalforsamlingen besluttede at opføre et støjhegn ind mod Fakta på baggrund
af det tilbud, der blev forelagt. Vi sætter arbejdet i gang med det samme og beder
firmaet, der skal udføre opgaven, om at passe på beplantningen.
Siden generalforsamlingen har der været et forslag fremme om at opføre et
pilehegn, der skulle kunne modstå støj med samme effekt. Bestyrelsen har
undersøgt sagen. Det viser sig, at pilehegnet vil blive ca. 60.000 kr. dyrere, så vi
fortsætter med det tilbud, der er besluttet.
6. GDPR /Persondatahåndtering
Jf. persondatalovgivningen kræver det en samtykkeerklæring fra medlemmerne at
lægge navne op på hjemmesiden. Vi fik de første i hus på generalforsamlingen.
Bestyrelsen går en runde for at få resten i hus.

7. Kloakforhold
Der var forslag på generalforsamlingen om at ændre i vedtægterne, så alle får lige vilkår
for vedligehold og reparation af kloak. Forslaget kunne ikke vedtages, da der mangler
overblik over de eksisterende forhold. Forslagsstillerne kontaktes mhp at få præciseret
problemet og vi kontakter en kloakmester mhp at gennemgå tegningerne. Samtidig
spørger vi, om det er anbefalelsesværdigt, at kloaksystemet indimellem renses igennem.

8. Storskrald
Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde en løsning på storskraldsproblemet. Vi
inviterer Marttin (havemand) til næste bestyrelsesmøde og håber, at vi sammen kan
finde en løsning.
9. Suppleant for havemanden
Indtil generalforsamlingen var Kristoffer, have 2, suppleant for havemanden.
Kristoffer deltog ikke i generalforsamlingen, og det er uvist, om han fortsætter.
Bestyrelsen kontakter Kristoffer mhp afklaring.
10. Brandklasser
Problemet med brandklasser og krav om et dyrt brandsyn ved
tilbygning/nybygning blev drøftet igen. Det er fortsat uafklaret.
11. Beskadiget lygtepæl
Nogle håndværkere har påkørt og beskadiget en lygtepæl ved havemandens skur.
Skuret er ligeledes påkørt, og der er smadret en rude. Håndværkerne er kontaktet
og er indforstået med erstatningsansvar. Vi får et tilbud på at få det ordnet.
12. Trimning af have og postkasse ved have 58
Brombærkrat vokser ud på parkeringspladsen og reklamer flyder ud af den åbne
postkasse. Bestyrelsen har forsøgt at kontakte ejerne uden held, Vi prøver igen.
13. Campingvogn og trailer på p pladsen
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem om en campingvogn og en
trailer, der gennem længere tid har stået på pladsen. Campingvognen er i
mellemtiden væk. Bestyrelsen kontakter ejeren af traileren.

14. Nye fodboldmål mv.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra forskønnelsesudvalget om indkøb af nye
fodboldmål til fællesgrunden. Målene kan indkøbes for udvalgets budget.

15. Træfældning
Kastanjetræet på legepladsen er dødt og skal fældes. Desuden er der to stubbe,
der skal fjernes. Marttin har fået et tilbud. Det sættes i værk.
16. Festudvalget ønsker en konto til Mobile Pay.
Vi undersøger, om det kan oprettes i forbindelse med foreningens bankkonto.

