BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD.
DATO:

Onsdag den 1. september 2021, kl. 19.00

TIL STEDE:

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

AFBUD:
Dagsorden
1.

Tak til Lizette

2.
Velkommen til Jan
3.

Referat
HJJ bød velkommen og takkede Lizette for godt samarbejde
gennem årene. Lizette fik overrakt en buket blomster.
HJJ bød velkommen til Jan Werner, som er blevet valgt ind
som nyt bestyrelsesmedlem, og håber på et godt
samarbejde. JW underskrev bestyrelseserklæring
Generalforsamlingen, som var repræsenteret af 51
husstande, forløb i god ro og orden med en god tone.
Der var dog lidt problemer i forbindelse med misforståelse af
fremlæggelse af forslag, men dette blev korrigeret og
behandlet efter vedtægterne.

Der var dog enighed om, at dirigenten ikke helt levede op til
Evaluering af
det optimale for en dirigent, idet han havde svært ved at
generalforsamlingen holde sig til dirigentrollen uden at blande sig i debatten vedr.
kredsen.
Lizette har færdiggjort referatet, som er underskrevet af
dirigent, formand og sekretær.
Lizette takkede herefter af som sekretær go forlod mødet.
4.

Konstituering, af
bestyrelsen.
Containerturnus,
vurderingsopgaver
og salg

Formand: Hans-Jørgen Jørgensen (valgt på
generalforsamlingen 2020)
Næstformand: Steen Schlegel Nielsen
Kasserer: Janne Andreasen (valgt på generalforsamlingen
2021)
Sekretær: Jan Werner
Bestyrelsesmedlem: Majken Møller
Containerordning fortsætter med bestyrelsen
JW tager flagturnus med de nye flagvagter
Vurderingsudvalget består ikke længere i Kildemosegård,
men er underlagt kredsen.
Bestyrelsen skal sørge for at bygningerne mm er lovlige. HJJ

og JW påtager sig dette job
5.
Opsamling fra
generalforsamling:
1. Grønt
haveaffald
2. benyttelse af
fælleshuset
3. Spildevandsu
dvalget
4. Asfaltering af
stamvejen
6.

Møde og
aktivitetskalender

7.

Evaluering af
arbejdsdagen –
indkøb af
hækklipper mere

8

Bordet rundt

1. Grønt haveaffald:
Der skal ryddes op på affaldsanlægget og
vognmanden skal rydde hele området.
HJJ bestiller vognmanden
2. Benyttelse af fælleshuset: udsat til næste møde
3. Spildevandsudvalget: Majken redegjorde for, hvorfor
forslaget blev trukket fra generalforsamlingen. Majken
indkalder til nyt møde i spildevandsudvalget snarest.
4. Asfaltering af stamvejen:
Der er et ønske fra lejerne i afd. 2 om at få asfalteret
stamvejen. JA forespørger hos Lasse Yssing, hvordan
proceduren er for at søge kommunen herom.
15, september 2021 kl. 19.00
På trods af det våde vejr, var der mødt ca. 50 lejere op. Dvs.
ca. 1/3 af samtlige haver.
På trods af vejret blev der lavet meget, bl.a. hækklipning,
fjernelse af ukrudt omkring gården m.m.
Nogle havde dog ønsker om at udføre arbejdet
efterfølgende i bedre vejr, hvilket allerede er sket.
Der er enighed om at indkøbe en hækkeklipper mere, som er
batteridrevet. HJJ står for dette indkøb
I håb om at flere tilmelder sig næste arbejdsdag den 18.
september, sendes der reminder ud om dette og nye
tilmeldingslister hænges op. JA sørger for dette.
MM er blevet kontaktet af en have lejer, som havde
observeret frisk menneske afføring op ad sin hæk.
Der har tidlige været episoder i området og HJJ og MM tager
kontakt til den havelejer, hvor fra problemet menes at
stamme fra.
Bestyrelsen kan kun opfordre til, at de dertil indrettede
toiletter benyttes og at børn bør følges med en voksen, hvis
de ikke selv kan låse sig ind og ud.

