Referat fra bestyrelsesmøde 16. august 2022 kl. 19.00 i fælleshuset.

Opfølgning på beslutninger:
Den grønne fællescontainer. Allan og Christian F.
Ref: Ladestation til elværktøj etableres.
Kviernes bimåler. Christian J.
Ref: Det er afklaret at Paul Marslen TMF(P), er kontaktperson vedr. vandafregning.
P-pladsen. Søren og Christian J.
Ref: Der er endnu ikke forfattet en tekst til fredningsstyrelsen.
Fælleshus, indvendig. Hanne m.fl.
Ref.: farveprøver er lavet men forsvundet. Hanne og Birthe arbejder videre.
Skift af aftagernummer på vores vandtilførsel. Christian J.
Ref: Stillet i bero til afklaring omkring skolens fortsatte tilslutning.
Fælleshus, antal gæster, begrænsning? Søren.
Ref: Fælleshus er administrativt godkendt til 150 pers.
Kloaktank. Christian J.
Ref: Bestyrelsen tænker tanker om optimering af tømning, så toiletlukninger kan undgås.
Procedurebeskrivelser. Alle.
Ref: Alm opfordring til at få nedfældet procedurerne for sit ansvarsområde.

1X. Udtrædelse af bestyrelsen.
Ref: Allan ønsker at udtræde af bestyrelsen. Dette er efterkommet – med stor beklagelse.
1Y. Fællesspisning.
Allan har skudt fællesspisningen solidt i gang. Stor ros til dig Allan for din vedholdenhed og
effektivitet.
Ref: Allan fortsætter som tovholder på projekt fællesspisning. Vi forsøger at fortsætte
fællesspisningen gennem hele året undtaget august. Christian og Allan vil få organiseret
og sat i et vist system, så det bliver nemt at tilbyde sig som kok til fællesspisning.
1. DKF-kongres 9. til 11. september i Ålborg. Søren, Christian J.
Gen- og viderebehandling af evt.-punkt fra sidste møde.
Ref: Proceduren omkring valg af de to delegerede har været uhensigtsmæssig.
Bestyrelsens bevidsthed omkring Kolonihaveforbundets kongres, været minimal. Ingen i
bestyrelsen har haft den oppe at vende, og pga. af et uheldigt sammenfald af
fællesarbejdsdage og repræsentantskabsmøde i Kredsen, var vi ganske enkelt ikke
repræsenteret til det møde hvor de delegerede skulle vælges.
Kredsformanden kunne dog ikke samle nok delegerede på mødet og blev bemyndiget af
forsamlingen til at skaffe yderligere delegerede.
Forespørgslen til os fra Kredsformanden førte efterfølgende til beslutninger præget af
tilfældigheder og manglende demokratisk inddragelse.

En samlet bestyrelse er enige om, at er ikke i orden, at den demokratiske proces for valg
af deltagere til Kolonihaveforbundets kongres blev tilsidesat, og det bliver der rettet op på
til næste gang (om 2 år).
De 2 delegerede tager til formøde i Kredsen 22. aug. Hvor de 35 kongresforslag
gennemgås og diskuteres med de 16 andre delegerede fra Kreds 1.

2. Hussalg. Christian J.
Ref: Have 64 bliver tilbudt den eksterne venteliste.
3. Status økonomi. Hanne.
Ref: Kontoudtog tjekket og godkendt.
4. Definition af have(op)hold. Christian J.
Ref: Bestyrelsen har afholdt havevandringer og møder omkring havehold, med det formål,
at få nedfældet et regelsæt, så alle i foreningen er klar over hvad der forventes af den
enkelte. Dette arbejdes der videre på, med henblik på endelig fremlæggelse til
førstkommende generalforsamling.
5. Klage. Christian J.
Ref: Behandling af to skriftlige klager.
6. Foredrag. Christian J.
Ref: Der er afsat penge i budgettet til relevante foredrag. Bestyrelsen arbejder på at finde
egnede foredragsholdere
7. Udsmykning i haveforeningen.
Genbehandling af et evt.-punkt fra sidste møde. Med et lidt bredere sigte.
Ref: Der er for nuværende ikke nogle konkrete planer om udsmykning af haveforeningen,
men der arbejdes på at udvikle ideer, samt at inddrage medlemmer i denne proces.
9. Foreningstrailer.
Ref: Der arbejdes på medlemsinddragelse.
10. Præmiehaver. Christian J.
Ref: Tophemmeligt.
11. Høstfest.
Ref: Fastlagt til d. 18. sept. I umiddelbar forlængelse af fællesarbejdet.
12. Runde fødselsdage.
Bør de markeres i foreningsøjemed?
Ref: Nej, foreningen forholder sig ikke til private fødselsdage.
13. Eventuelt.
Spørgsmål, svar og småtterier kan behandles her. Større sager bliver noteret og taget op
på næste møde.
Ref: Der arbejdes på at gøre bestyrelsesmødereferater tilgængelige på hjemmesiden.
14. Næste møde aftales.
Ref: 6. sept. I fælleshus.

