
                                Referat   fra   bestyrelsesmødet   d.30/5   
  
  

tilstede    Ulrik,   Peer,   Ib,   Merete.   Karin   
  

1.    Valg   af   referent   
      Karin   

  
2.    Siden   sidst.   
      Mails   fra   medlemmer   er   der   svaret   og   fulgt   op   på   

  
3.    Planlægning   af   GF   
      Planlagde   dagsordenen   Merete   laver   udkast   til   dagsorden   til   
      godkendelse.    Merete   arbejder   
      videre   med   forslag   til   beretningen   
      stillede   forslag   bliver   kun   behandlet   hvis   forslagsstiller   er   tilstede   
      Der   vil   kun   blive   serveret   drikkevarer   i   år.   

    
  

4.    En   haveejer   har   brugt   generator   over   hele   døgnet   
      vedkommende   har   fået   mundtlig   påmindelse   men   generatoren   har   været   
      brugt   om   natten   siden   Vi   har   sendt   påmindelsesbrev   1.   

  
5.    Status   på   havekik   -breve   -lugedage   -bøder.   
      Der   er   sket   et   par   fejl   i   de   breve   der   er   sendt   til   nogle   medlemmer   
      Karin   og   Merete   har   fulgt   op   på   det     

  
6.    Klipning   af   hæk   mod   skov   og   kirkegård.   
      Vi   havde   tænkt   på   at   vi   selv   via   fælles   lugedage   og   nogle   ekstra   pers.   
      kunne   klare   det,   men   vi   talte   om   at   hækkene   trænger   til   at   blive   klippet   helt     
      i   bund   Karin   vil   undersøge   forskellige   muligheder.   

  
7.   8..    Ulrik   har   udarbejdet   et   brev   om   bl.a.foreningsliv   
       Vi   tænker   at   det   fint   kan   indgå   som   en   del   af   beretningen   til   GF   

  
9.    Hvordan   skal   vi   forholde   os   til   de   stigende   huspriser.   
      Vi   drøftede   hvad   vi   kan   gøre,   skal   der   gøres   noget?   men   det   skal   drøftes   på     
      en   generalforsamling,   er   det   en   bekymrende   udvikling?   

  
10.   Have   sælger   
       Vi   talte   om   ordningen   med   Karin   som   kontrakt   skriver   og   Hanne   som   
       fremviser   og   Hanne   og   Ib   som   godkender   haver   til   salg.   
       ordningen   fungerer   fint   



  
  

11.    Klage   over   røggener   
        Ejer   er   måske   ikke   klar   over   at   brændet   ikke   er   helt   tørt,   men   
        de   omkringliggende   ejendomme   er   generet   af   røgen   
        Vi   må   bede   om   bevis   af   problemet   f.eks.i   form   af   billeder   
        før   vi   kan   gøre   yderligere   

  
12    Skriftlig   klage   over   meget   støjende   børn   i   en   have   
       Der   bliver   klaget   over   at   der   i   en   have   meget   ofte   er   samlet   mange   børn   
       der   råber   skriger   græder   osv.   tilsyneladende   uden   et   voksent   opsyn  
       det   forekommer   meget   ofte   så   de   omkringliggende   haver   er   meget   
       generede   af   det.   
       samme   familier   med   børn   besøger   hyppigt   hinandens   haver   så   der   
       også   er   megen   støj   på   havegangene   
       Vi   vil   indkalde   den/de   haveejere   til   et   møde   for   her   at   få   talt   om   rammerne   
       for   færdsel   og   ophold   i   haverne   
       Per   og   Ulrik   indkalder   til   dette   møde   og   udarbejder   et   referat   fra   dette.   

  
  

      Venlig   hilsen   
      Fægangskolonien   
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