Referat
Dato
Tid
Sted

06.09.2016
Kl. 19:00 – 21:00
Hos Frank, have 60

Deltage re

Fraværende

Anita Grave rsen
Flemm ing Je nsen
Frank Wegne r
Thea We is
Jeppe Rørsgaard

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.
2. Samarbejde internt i bestyrelsen
Bestyrelsen synes at det var meget beklageligt at Jeppe havde meldt afbud en halv time før mødets start,
dette skulle ses i lyset af emne som var sat på dagsorden, der var enighed om ar referatet ikke skulle
offentliggøres på hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede bestyrelsesarbejdet for denne sæson, der var enighed om at samarbejdet på store
bane går godt, men der er altid ting som kan siges eller gøres bedre, dog fandt bestyrelsen at der var et
meget stort problem som har været gennemgående for denne sæson.
Bestyrelsen har længe undret sig over, at ingen af os har kunne få kontakt med Jeppe. Det har virket som
om, han har meldt sig helt ud af bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen stiller sig uforstående over for at Jeppe
ikke har svaret på fremsendte mails eller gentagende opkald på mobilen.
Bestyrelsen oplever, at der er meget Jeppe gerne vil, men må også konstatere, at han ikke får gjort meget
ved de opgaver, han har påtaget sig/vi har fordelt i mellem os. Bestyrelsen synes, at vi har forsøgt at hjælpe
Jeppe ved at spørge ind til, om han har haft for mange opgaver. Til det har Jeppe for det meste sagt nej.
De opgaver som ikke er blevet løst tilfredsstillende drejer sig om følgende:
Udgivelse af Solstrålen, præmiehaver, fremsendelse af referater.
Det har også været et problem at andre havemedlemmer har henvendt sig til bestyrelsen angående at
Jeppe som bestyrelsesmedlem ikke passer sin have. Det gør det meget svære for vores bestyrelsesarbejde
at virke troværdig når vi skal rette henvendelse til de medlemmer som ikke passer deres haver.
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Det at Jeppe melder fra til bestyrelsesmødet fordrer det ikke ligefrem kommunikationen og samarbejdet
mellem os, bestyrelsen er enige, om at det er svært at se, hvordan vi samlet kommer videre herfra, og vi er
kede af at det ender på den her måde, men bestyrelsen opfordrer Jeppe til at trække sig fra bestyrelsen
med øjeblikkelig virkning.
Informationen er sendt til Jeppe pr. mail dags dato
3. Eventuelt
Intet.

Refe rent/Godkendt

Formand
Thea We is

Godkendt

Godkendt

Bestyre lsesmedlem
Flemm ing Je nsen

Kasse re r
Anita Grave rsen

Godkendt

Godkendt

Næstformand
Frank Wegne r

Bestyre lsesmedlem
Jeppe Rørsgaard

Afbud
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