BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD.
DATO:

Onsdag den 7-7- 2021, kl. 19.00

TIL STEDE:

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

AFBUD:
Dagsorden
1.
2.

Velkomst
Nyt fra formanden

3.
Nyt fra kassereren
4.

Tegninger til
godkendelse

5.
Bordet rundt bestyrelsen

6.

Vurderinger

7.

Generalforsamling
herunder oplæg fra
Majken

Referat
HJJ bød velkommen.
HJJ meddelte, at han har ryddet alt ukrudtet omkring
kompostbunken med buskrydder.
JA omdelte halvårsregnskabet pr. 30.6.21 og dette blev
gennemgået. Vi talte lidt om de forskellige poster. Budgettet
følges pt.
Der var indkommet en enkelt tegning. Der rettes henvendelse
ang. tydeliggørelse af denne.
Vi beder om, at grenaffald bliver lagt på bålpladsen og ikke i
grenboksen. Vi opfordrer stadigvæk til, at man kører på
ARGO i Køge, da vi har store omkostningstunge udgifter til
vognmand.
Vedrørende brug af værktøj/plæneklipper blev der talt om at
lave et forslag til ordensreglerne til generalforsamlingen
vedrørende udvidelse af tidspunktet om lørdagen.
Fra 1. august 2021 er det blevet besluttet på kredsens
generalforsamling, at det kun er folk fra kredsen, der må tage
ud og vurdere fremover. Vi skal dog som bestyrelse forinden
en vurdering tage ud og godkende, at huset er opført korrekt
ifølge tegningerne og sørge for, at tegningerne ligger klar til
vurderingsholdet. Samtidig har de sat prisen op til 1.600 kr.
Der sættes et opslag op omkring vurderinger og ny pris.
JA og LF laver udkast til opslag.
Generalforsamlingen afholdes den 25. august 2021 i Ellehuset
kl. 19.00.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt
i hænde senest den 31. juli 2021. Umiddelbart herefter vil
indkaldelsen blive sendt ud.
MM foreslog, at der laves en mundtlig beretning udover den
skriftlige. Bestyrelsen skal hver især sende nogle stikord til HJJ til
den mundtlige beretning fra 1. januar og til dato.
På valg er:
Janne (kasserer) - modtager ikke genvalg.

8.

Venteliste

9.

Fællesarbejdet

10.

Evt.

Lizette og Majken - begge modtager genvalg.
2 suppleanter for 1 år.
Revisor.
LF udarbejder indkaldelse til dagsordenen.
HJJ vil gerne vide, hvor mange der pt. er på venteliste. Der er
64 på ventelisten pr. dags dato.
HJJ vil gerne have en status på, hvor mange der stadig
mangler at udføre fællesarbejde. Der er stadig en del der ikke
har reageret på vores henvendelse om manglende
deltagelse. Der er masser af lugearbejde, bl.a. indkørslen og
gårdspladsen ved gården.
Datoer for nye fælles-arbejdsdage bliver 28. august og 18.
september 2021 kl. 9.00.
Bestyrelsen foretager på havevandring den 9. oktober 2021,
kl. 9.00
Næste møde den 4. august 2021, kl. 19.00.
(LF er på ferie)

