BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD.
DATO:

Onsdag den 14. oktober 2020

TIL STEDE:

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

AFBUD:
Dagsorden
1.
2.

Velkomst
Økonomi

3.
Fællesarbejdet
4.
Havevandringen
5.

6.
7.
8.
9.

Tegninger til
godkendelse
Kredsen vedr.
kassererposten
Møde med Den
Permanente + HF
Bækgården
Spildevandsudvalget
Klager

10.
Trailerpladser
11.

Container-ordning

Referat
HJJ bød velkommen.
JA uddelte kvartalsregnskab for de første 3 kvartaler. Der er et
mindre underskud i forhold til budgettet.
Der har været en yderligere fællesarbejdsdag den 10.
oktober, hvor de sidste plader er blevet sat på ved
kompostområdet. Nedløbsrør er ordnet og vintervanddoseringen er sat til.
Den 3. oktober var der havevandring. Det var positivt, at
næsten alle hække er klippet efter gældende regler
angående højde og bredde og langt færre end forrige år er
efterfølgende blevet kontaktet i forhold til dette.
Der er flere tegninger til godkendelse. En enkelt blev ikke
godkendt.
Der er også ansøgning om spildevandstank. Denne blev
godkendt.
HJJ har undersøgt, om formand og kasserer må være samme
person. MM foreslår der skrives til forbundet og spørger om
det kan være lovligt. HJJ skriver til forbundet.
HJJ vil indkalde de 2 haveforeninger, der er medlem af
kredsen, den 12. november 2020 kl. 18.00 for at drøfte
situationen i kredsen samt øvrige fælles idéer.
MM og SN har udfærdiget et forslag til kommissorium og
dette blev godkendt. Der tages kontakt til Morten Melander.
MM bliver kontaktperson til de kommunale myndigheder mv.
Der har indkommet et par klager, som blev behandlet.
MM er i fuld gang med at lave en oversigt over
trailerpladserne og umiddelbart ser det ud til, at der er
omkring 7-8 ledige pladser. Der er stadig flere der ikke har
indleveret deres registreringsattester.
Containeren er nu kun åben om søndagen mellem kl. 11 og
12 og vil blive tømt hver 14. dag.

12.

13.
14.
15.

Vandpriser i
vinterhalvåret og
opslag om dette

Bestyrelsen
Næste møde
Eventuelt.

De gamle badekort kan ikke længere refunderes, da
systemet ikke længere virker til disse.
Prisen for 5 liter = 50 øre. Man skal bruge sit badekort til at
betale med i kortlæseren. LF laver et opslag til at sætte op.
Intet.
11. november 2020 kl. 19.00.
Intet.

