Referat fra bestyrelsesmøde 6. sept. 2022 kl. 19.00 i fælleshuset.
Opfølgning på beslutninger:
Fælleshus, indvendig. Hanne m.fl.
Ref: Diverse farveprøver lagt frem. Vi valgte den lyse.
Planlægning omkring maling bliver i oktober.
Hussalg. Christian J.
Have 64 er afsat.
Ref: Et stort velkommen til Lars Magnus og Signe og deres to døtre. De er allerede godt i gang
Navne til haverelevante foredrag. Alle.
Ref: Vi arbejder videre på sagen og har, ud over foredrag medtaget ekskursioner, som en mulighed
for medlemsaktivitet.
Foreningstrailer. Christian J.
Ref: Vi prøver noget nyt: Medlemsinddragelse med henblik på at fastslå behov, og forfatter derfor
en online-brugerundersøgelse

1. DKF-kongres 9. til 11. september i Ålborg. Søren, Christian J.
Ref: Søren og Christian har været til formøde i Kredsen. Et par bemærkelsesværdige forslag og
tilhørende ændringsforslag til kongressen blev præsenteret for bestyrelsen.
2. Status økonomi. Hanne.
Ref: Kontoudtog er gennemgået uden bemærkninger
4. Definition af have(op)hold. Christian J.
Ref: Bestyrelsen arbejder på et oplæg til definition af godt havehold til vedtægtsændring eller
ændring af ordensregler, for dermed at give vores egne, og vores efterfølgeres, ord juridisk vægt
og udvide mulighederne for at få rettet op på skrantende haver. Der arbejdes på sagen hen over
efteråret, med henblik på medlemsinddragelse omkring årsskiftet og endelig præsentation på
generalforsamlingen 15. april.
5. Fælleshuset, Birthe.
Ønsker til ændringer, tilføjelser, tiltag.
Ref: Diverse opgaver fordelt til løsning.
6. Fællesarbejdsdag. Alle.
Ref: Diverse opgaver fordelt.
Morgenmad 09:30. Fællesarbejde start 10:00
Rengøring af hus. Herunder vinduespudsning og grundig vask af paneler og døre
Maling af legehus.
Pletmaling af fælleshus.
Stolper under udhæng males.
Lugning.
Pilebusken skal ordnes.
Brombær på P-plads tæmmes.
Der skal ordnes ved langs hegnet bag græsplænen.

Lidt lugning v. rutchebanen.
Forberedelse til høstfest.
Der bestilles meget stor haveaffaldscontainer (22m3) til dagen.
7. Høstfest. Alle.
Ref: Opgaver fordelt. Start kl. 13. Havepræmieuddeling og quiz, popcorn og is, pølser og brød,
væsker.
8. Kloaktanken. Christian J.
Ref: Endnu ingen revolutionerende idéer.
9. Eventuelt.
Ref: Charlie tjekker med vores skadedyrskyndige, hvilke dyr der er ophav til de mange lorte, der
bliver lagt i foreningen for tiden.
Christian F. har lavet lidt bordplade til ladestation i fællescontaineren.
10. Næste møde aftales.
Ref: 5. okt. hos Birthe

