Referat,
Bestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:

06.06.2018
18.30 - 21.45
Solvangen, Have 115C

Deltagere:

Indkaldt af: Sylvester Warming

Sylvester Warming
Kamilla Koldbro Fuglsang
Rasmus Amstrup
Bente Clausen
Kirsten Thesbjerg

Afbud:

Dagsorden:
Ekstraordinær generalforsamling:
Parkering på kirkestien:
Dialog med affald-varme:
Sankt Hans:

Eventuelt:
Hullede havestier
Legeplads
Næste bestyrelsesmøde

Referat:
Ekstraordinær generalforsamling
Vi har bibliotekssalen lørdag i tidsrummet kl. 09.00 — 15.00.
Bestyrelsen mødes kl. 08.30 ved biblioteket, til kaffebrygning, opstilling mv.
Registrering af folk når de kommer og uddeling af 2 stemmesedler til hver have: Bente og Kamilla.
Vi skal have prikket til én som kan agere ordstyrer.
Aftaler: Bente spørger rundt i foreningen, mhp. at finde en ordstyrer.
Afhentning af nøgle: Sylvester henter nøgle til biblioteket, fredag inden kl. 17.00 (hvor han også spørger om
der er kopper vi kan bruge).
Rasmus står for en fremlæggelse af hvad det er vi skal stemme om ift. kloakeringsprocessen. Rasmus
udarbejder en powerpointshow. Rasmus sender udgave af dette til Sylvester som printer til bordene.
Sylvester printer en liste til afkrydsning af havelejere + udskrift af powerpoint. Sylvester medbringer
stemmesedler. Kamilla køber kaffebønner, the og småkager (og muligvis kopper). Alle medbringer
kuglepenne.

Parkering på kirkestien
Vi har fået en henvendelse fra et havemedlem, der gerne vil have bestyrelsens hjælp ift. at undgå at der
parkeres på kirkestien i forbindelse med at medlemmet skal have leveret et hus.
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Vi kan ikke gøre noget som bestyrelse for at sikre at den ikke bliver parkeret på, bl.a. fordi Kirkestien er ikke
vores sti.
Bestyrelsen anbefaler at kolonisten skriver ud i facebookgruppen og beder folk om ikke at holde parkeret,
når personen er orienteret om hvornår leveringen kommer. Alternativt anbefales det at undersøge om de
evt. kan komme ned ad Solvangens sidste havesti (delt med Frydenlund) - som er bredere end de øvrige.
Aftale: Kirsten svarer havemedlemmet.
Vi laver et nyt skilt til erstatning for det der opsættes ifm. containerweekend, som er mindre kringlet
formuleret. Vi skal bruge i alt 12 skilte: 4 nede ved bunden og ét for enden af hver havesti (8 stk.) Vi
laver ligeledes nogle faste skilte, hvorpå det fremgår at stien er en brandvej og at parkering ikke er
lovligt, men af- og pålæsning er tilladt.
Aftaler: Kirsten udarbejder et udkast til hvordan skiltene kan se ud. Sylvester får et tilbud ved huset eller
skiltemager.
Drøftelse af at genopsætte de bomme, der tidligere har stået fast i bunden af kirkestien.
Aftale: vi afventer at gøre yderligere indtil kloakeringen er overstået, hvor vi forventer at kirkestien vil blive
pløjet mere eller mindre op.

Dialog med affald-varme
Kirsten giver tilbagemelding ang. dialog med affald-varme ang. affaldscontainere, ekstracontionere og
ekstratømninger. Affald-varme oplyser at det er muligt at oprette standpladser, så vi kan bestille tømninger
af specifikke containere. For at dette kan ske, skal de bruge et kort over haveforeningerne med containerne
indtegnet. Ved hver standplads skal det fremgå hvilket havenummer der er nærmest og hver container skal
være beskrevet med dens individuelle stregkode. Dette kort skal fremsendes til Jette fra Affald-varme.
Jette oplyser at vi for øjeblikket får tømt containerne til plast/glas/metal og papir/pap hver 14. dag, og at vi
ikke kan få dem tømt fast oftere.
Jette oplyser at vi godt kan bestille 2 containere mere til ovenstående fraktioner til kirkestien, men at disse
først kan opstilles, når ovennævnte kort er affald-varme i hænde.
Sylvester og Kirsten har været rundt og indtegne containerne i Solvangen og Oldjorden på et kort.
Aftaler: Vi fortsætter projektet med Frydenlund og Oldhøjen. Kirsten fortsætter dialogen i håb om at vi
snart får mulighed for at bestille flere containere og tømninger.

Sankt Hans
Der arbejdes på en fælles Sankt Hans for de 4 haveforeninger. Bestyrelsen vil søge ud om der er nogen der
vil være med i koordinering af festen med de andre foreninger. Aftaler: Kamilla laver et opslag på Facebook
og i skabene.

Eventuelt
Hullede havestier
Mange af havestierne er meget hullede. Der er ikke sat penge af i budgettet til at vedligeholde stierne,
derfor er der ingen midler til at gøre noget ved stierne. Drøftelse af at lave frivillige stivedligeholdelsesdage,
når midlerne er til det.
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Aftaler: Vi må sætte penge af til vedligehold af stier i budgettet til næste år.

Legeplads
Et havemedlem har spurgt til hvorvidt vi kan etablere en legeplads sammen med de øvrige haveforeninger.
En godkendt legeplads (med faldlag mv.) er meget, meget dyr og foreningen har ikke for øjeblikket den slags
midler. Det er ydermere problematisk ift. hvis vi laver selvbyg, hvor foreningen kan komme i problemer, hvis
vi lægger grund til dette og børn kommer til skade.
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde foregår d. 04.07.2018 kl. 18.30 hos Rasmus i have 34.
Havevandring foregår d. 21. juli og vi planlægger nærmere om denne til dette møde. I weekenden d. 7-8. juli
udsendes solstrålen med flere informationer.

Godkendt

Godkendt

Bestyrelsesmedlem, Bente Clausen
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