
	  

	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  8.	  august	  2018	  
	  
	  
Tilstedeværende:	  Ib,	  Nanna,	  Merete,	  Helle	  og	  Helene	  (referent)	  
Fraværende:	  Daniel	  
	  
	  
1.	  Godkendelse	  af	  dagsordenen	  	  
Dagsorden	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  	  
	  
2. Bordet	  rundt	  
Enkelte	  medlemmer	  har	  klaget	  til	  bestyrelsen	  over	  nogle	  havelejeres	  efterlevelse	  af	  
foreningens	  ordensregler.	  Bestyrelsen	  opfordrer	  til,	  at	  vi	  alle	  hjælpes	  ad	  med	  at	  overholde	  
ordensregler.	  Det	  indebærer	  også,	  at	  man	  retter	  henvendelse	  til	  andre	  medlemmer,	  hvis	  man	  
ser	  noget,	  der	  afviger	  fra	  reglementet.	  	  
	  
3. Kasserer/økonomi	  
Kasserer	  orienterede	  om,	  at	  regnskab	  2017/18	  er	  overdraget	  til	  foreningens	  revisor	  med	  
henblik	  på	  udarbejdelse	  af	  årsregnskab	  til	  generalforsamlingen.	  	  	  
	  
Der	  var	  en	  kort	  drøftelse	  af,	  om	  der	  bør	  stilles	  forslag	  om	  at	  hæve	  indmeldelsesgebyret	  
(nuværende	  500	  kr.)	  på	  generalforsamlingen.	  Bestyrelsen	  vil	  drøfte	  et	  evt.	  forslag	  på	  næste	  
møde.	  	  
	  
4. Udkast	  til	  vedtægter	  –	  drøftelse	  
Der	  var	  en	  gennemgang	  af	  udkast	  til	  nye	  vedtægter	  og	  ordensreglement.	  Et	  revideret	  udkast	  
vil	  blive	  gennemgået	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  	  
	  
Det	  blev	  besluttet,	  at	  endeligt	  udkast	  til	  nye	  vedtægter	  og	  ordensreglement	  sendes	  til	  
medlemmerne	  forud	  for	  generalforsamlingen.	  Der	  lægges	  op	  til	  en	  generel	  drøftelse	  af	  
udkastet	  på	  generalforsamlingen,	  hvor	  medlemmerne	  opfordres	  til	  at	  komme	  med	  gode	  ideer	  
til	  tilføjelser	  eller	  justeringer.	  Forslag	  vil	  blive	  indarbejdet	  i	  udkastet,	  som	  herefter	  behandles	  
på	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  i	  oktober.	  	  
	  
5. Planlægning	  af	  generalforsamling	  
Der	  var	  en	  kort	  drøftelse	  af	  emner	  til	  den	  kommende	  generalforsamling.	  En	  endelig	  
dagsorden	  til	  generalforsamlingen	  udarbejdes	  på	  næste	  møde.	  	  
	  
6.	  Eventuelt	  
Næste	  møde:	  22.	  august.	  	  
	  


