Referat
Dato
Tid
Sted

12.11.2015
Kl. 17:30 – 21:00
Hos Flemming, have 103

Deltage re

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

Fraværende

Jeppe Rørsgaard

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Status på økonomi
Anita gennemgik økonomien som ser fornuftig ud.
Det blev aftalt at Anita og Flemming går årsregnskabet igennem således at alle poster/noter kan forklares
på generalforsamlingen.
3. Status på byggesager/byggeansøgninger
Der kommer nye retningslinjer for vurderingsudvalget, som gør at alle skal på kursus til næste år, derfor
tager Thea kontakt til vurderingsudvalget via mail og forklarer hvad alt det nye kommer til at indebærer.
Frank og Thea mangler at få lavet mappe angående byggesager.
4. Status på havesalg/venteliste
Der er solgt 12 haver og vores venteliste er på 81, vi skal have drøftet antal på ventelisten i forhold til
generalforsamlingen.
5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen
Angående henvendelse fra et medlem er bestyrelsen enige om vores facebookside vil det det rigtige sted
for deling af tips, madopskrifter m.m., Thea giver medlemmet besked.
Jeppe har orienteret om via mail, at han løbende vil ændre hjemmesiden hen over vinteren, han sender
mails til bestyrelsen ved større ændringer, så der er mulighed for at komme med kommentar.
Vedrørende Solstrålen var der enighed om at lave en plan for hele næste sæson.
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6. Status på Vand/grønne områder
Vi lukker for vandet når frosten sætter ind, inden der lukkes for vandet vil medlemmerne blive kontaktet
nogle dage forinden via sms, mail eller opkald.
Der er kommet tillægsopgaver på grund af dræn, det vil være en vedvarende udgi ft, hvor omkostningerne i
år er 40.000 og ca. 25.000 til næste år, bestyrelsen er forpligtet til at sørge for at alle haver er brugbare.
Vi har i år et mindre forbrug på 800 m3 vand til en pris på 13 kr. pr. m3.
7. Status på meddelelser og opgaver
Bestyrelsesmøde i januar angående generalforsamling, Frank og Thea følger op på vedtægter.
Der er lavet aftale med vagtfirma indtil sæsonstart.
Repræsentantskabsmødet blev gennemgået
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøder hos Flemming bliver følgende:
Søndag d. 10. januar kl. 10 – 14 (Generalforsamling)
Søndag d. 17. januar kl. 10 – 14 (Vedtægter)
Søndag d. 14. februar kl. 10 – 14 (Generalforsamling)

Refe rent/Godkendt

Formand
Thea We is

Godkendt

Godkendt

Bestyre lsesmedlem
Flemm ing Je nsen

Kasse re r
Anita Grave rsen

Godkendt

Næstformand
Frank Wegne r

www.solvangen.info

Haveforeningen Solvangen. 2015. Side 2

