Referat
Dato
Tid
Sted

28.05.2015
Kl. 18:00 – 21:00
Hos Flemming, have 103

Deltagere

Anita Graversen
Flemming Jensen
Jeppe Rørsgaard
Frank Wegner
Thea Weis

Fraværende

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Status på økonomi
Anita informerede om månedens posteringer og foreslår at vi flytter over på opsparingskonto, så den
rammer 250.000 kr., hvilket vil give 0,25 % mere i rente, dette blev godkendt af hele bestyrelsen.
Flemming kort om kloak/økonomi, kloakering skal fremover være et fast punkt på generalforsamling.
Thea oplyser, at det kan være at vores nye CVR-nummer skal kobles sammen med banken, Anita taler med
banken.
3. Status på byggesager
Byggesager er status Q, der er ingen nye ansøgninger.
Have 47:
Tillægges nye punkter ud over dem der er aftalt, der kan dog stadigvæk kun giver for de 16
punktfundamenter forudsat at de er kontrolleret, dette blev godkendt af hele bestyrelsen.
Vurderingsudvalget blev drøftet og det vedlægges referatet som et fortroligt bilag.
4. Status på haver
Der er solgt 5 haver, alle er gået godt. Have 89 er til salg og der er 2 mere på vej.
Kontrakten på marketenderen afventer stadigvæk.
Intern venteliste er på 5 og ekstern er på 47.
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5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen
Solstrålen er sendt på gaden og er rigtig fin, Jeppe vil gerne have at kvaliteten bliver bedre til næste gang.
Hjemmesiden er under renovering, der er rigtig meget som skal opdateres og siden vil få en ny opbygning.
6. Status på Vand/grønne områder
Flemming har brugt flere penge/tid på at spule dræn p. g. a. de ikke er vedligeholdt blandt andet i have 88,
hvor der er bestilt folk til at få det lavet.
Gartner, vi har modtaget en regning på 8000 kr. fra Jørgen Rasmussen Aps for at få ordnet hybenbedet
samt store tillægspriser, Flemming har derfor fundet en ny gartner: Ole Nygaard, hvor vi har fået tilbud som
vi vil benytte os af fremover.
Der er i år sat gartner på hjørnet af Kirkestien og Oldjordsvej nede ved have 130, for at komme i bund,
fremover skal de selv sørge for det, da det normalt ikke er haveforeningens opgave.
Arbejdet på skråningen er meget hårdt og derfor indkøbes der en Boss græstrimmer til arbejdet, som kun
skal bruges til vores fælles arealer af de folk der holder områderne.
7. Status på meddelelser og opgaver
Bookning af lokaler til generalforsamling 2016 (Lørdag d. 26. marts)
Frank og Jeppe tager afsted til repræsentantskabsmøde med Kredsen onsdag d. 10. juni 2015.
Fællesmødet med de andre haveforeninger gik rigtig godt, der er fremsendt referat fra mødet til hele
bestyrelsen.
Jeppe og Frank starter i næste uge med at snakke med de aktuelle haveejer omkring bevaringsværdige
træer og hvad de ønsker at gøre ved dem.
Omkring manglende havekontrakter, så sørger Flemming for at få snakket med de aktuelle haver i løbet af
sommeren, så vi får styr på dem.
Frank og Jeppe tager sig af præmieindstillingerne.
8. Eventuelt
Må have 108 flytte deres folkeregisteradresse herud i en periode, det anser bestyrelsen umiddelbart ikke
som et problem men den skal være flyttet igen senest 1. november 2015, Thea ringer til dem.
Telefonnummer på Hans kommer op i montrerne vedrørende container.
Flemming har aftalt med den nye marketender, at vi køber pølser og øl/vand hos ham i forbindelse med
havevandring, forslag om is billetter til børnene.
Løs snak om døde haver, hvad gør vi inden havevandringen, vi prøver at snakke med et par stykker inden
havevandringen.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 16. juli 2015 kl. 18:00 – 21:00 hos Flemming.
Husk havevandring lørdag d. 11. juli 2015, kl. 11:00 hos Flemming
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Referent/Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Flemming Jensen

Godkendt

Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Rørsgaard

Kasserer
Anita Graversen

Godkendt

Godkendt

Næstformand
Frank Wegner

Formand
Thea Weis
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