BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD.
DATO:

Onsdag den 11. november 2020

TIL STEDE:

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA), Majken
Møller (MM), Steen Nielsen (SN), Lizette Frederiksen (LF)

AFBUD:
Dagsorden
1.
2.
3.

Velkomst
Vurderingsudvalget
Foreningsmailen

4.
Vintervand
5.

Spildevandsudvalget

6.

Trailerpladser

7.
8.
9.

Baderum/rengøring
af bad og toiletter
Brug af container
Opfølgning af
havesager

Referat
HJJ bød velkommen.
Morten Melander har trukket sig fra vurderingsvalget.
JA vil gerne have, at vi skal være påpasselige med ikke at få
slettet mails ved et uheld.
Efter henvendelser fra flere havelejere blev det besluttet, at vi
sætter maskinen op til, at der kan tappes vand uden
begrænsning. Man sætter kortet i, trykker på knappen til
venstre (nr. 1) og når kortet hives ud, stopper vandet.
MM og SN har haft møde med Morten Melander. Der er taget
kontakt til yderligere 3 havelejere om evt. deltagelse i
udvalget. Næsteudvalgsmøde er den 14. november 2020.
MM har gennemgået alle aftalerne om trailerpladserne. Der
er ledige pladser, men der er stadig mange, der ikke er
registreret. Dem der har numrene 2, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23,
24 og 25 har vi ikke dokumentation for, at der er lejekontrakt
på. I bedes derfor henvende jer hurtigst muligt på kontoret
eller på mail til bestyrelsen og aflevere en registreringsattest
på traileren.
Vi har flere på venteliste, så det er vigtigt I vender tilbage.
Der kom forslag op om at få etableret nogle flere
trailerpladser i afd. 2. Dette kunne f.eks. etableres på en
arbejdsdag.
Der er kommet klager over spindelvæv i baderummet i herrebadet plus der er alger i brusekabinen. Vi kontakter
rengøringen og får dem til at udbedre dette.
I vinterperioden bliver containeren kun tømt hver 2. uge, så vi
henstiller derfor til, at man begrænser affaldsmængden og
evt. tager det med hjem.
Der er stadig enkelte, der mangler at få klippet hæk / ryddet
op trods henvendelse fra bestyrelsen. Der sendes rykkere.

10.
Kredsen
11.

Bestyrelsen

12.
13.

Næste møde
Eventuelt

JA vil gerne have, at der sendes et punkt til dagsordenen tit
kredsbestyrelsesmødet vedrørende kassererposten, da den i
øjeblikket varetages af formanden.
HJJ deltager i kredsmøde den 19. november 2020.
Det skal undersøges, om grene og haveaffald køres samme
sted hen.
Vedrørende julearrangement 5. december 2020 – hvis
forsamlingsforbuddet ikke ophører kan vi desværre ikke
afholde noget i år.
Der vil blive sendt ny information ud, om arrangementet kan
gennemføres, når vi nærmer os 5. december.
Der er sat skilt op ved trappen ved toiletterne i afd. 2 i forhold
til, at trappen kan være glat.
Næste møde er den 9. december 2020, kl. 19.00.
Intet.

