Referat
Dato
Tid
Sted

Indkaldt af

27.02.2018
Kl. 19:00 – 21:00
Hos Thea
Birkeparken 1, 3. tv, 8230
Åbyhøj
Thea Weis

Deltagere

Hanne Rasmussen
Frank Wegner
Thea Weis
Jeannie Vogt
Birthe O. Hald

Afbud

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Planlægning af generalforsamling
1. Indkaldelse, valg m.m.
Der laves påtegning på indkaldelse til generalforsamlingen om, at regnskabet følger senere
Elsebeth genopstiller som suppleant til vurderingsudvalget
Uffe genopstiller til vurderingsudvalget
Hvorvidt revisor, Birgit Petersen, og revisorsuppleanter, Ditlev Molbech og Kim Lassen, genopstiller vides
ikke. Jeannie undersøger, hvorvidt de genopstiller.
Hanne Rasmussen genopstiller til suppleant til bestyrelsen
Thea Weis og Birthe Hald genopstiller ikke til bestyrelsen
Jeannie Vogt og Frank Wegner trækker sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen
Der skal vælges en ny vandansvarlig

2. Regnskab
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Jeannie gennemgik foreningens regnskab. Regnskabet kan ikke nå at blive udsendt i forbindelse med
indkaldelse til generalforsamling, da revisorerne vil lave en påtegning.
3. Beretning
Formandens beretning blev drøftet
4. Forslag
Vi trækker forslag C: Forslag angående vedtægtsændring. Forslaget vil blive gennemarbejdet, inden
generalforsamlingen i 2019 og fremsat med ændret ordlyd.
5. Indkøb
Bestyrelsen mødes på Åby Bibliotek kl. 9 og går i Kvickly og handler. Jeannie laver en indkøbsseddel ud fra
sidste års indkøb.
3. Sag vedr. marketenderen
Thea redegjorde for baggrunden for sin henvendelse til Marketenderen.
Bestyrelsen besluttede at sende et brev til marketenderen, hvori han bliver bedt om at dokumentere,
hvilke virksomheder der er registreret i Solvangen have 115C, samt oplyse hvor egen folkeregisteradresse,
da Aarhus Kommune ikke tillader helårsbeboelse i haveforeninger.
4. Containerplan
Containerplanen blev godkendt, lægges på hjemmesiden samt ophængt i informationsskabene.
5.Åbning af vand
Frank er ansvarlig for, at vandet åbnes søndag d. 25.3.18.
6.. Eventuelt
Hanne har været til møde i Aarhus Kredsen. Kredsen arbejder for, at det bliver muligt at opholde sig i
haverne i weekends hele året. På mødet blev det nævnt, at der kan komme krav om, at der skal være
åbent for vandet hele året, når vi får kloakeret.

Referent/Godkendt

Sekretær
Birthe O. Hald
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Godkendt

Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Hanne Rasmussen

Næstformand
Frank Wegner

Godkendt

Godkendt

Kasserer
Jeannie Vogt

Formand
Thea Weis
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