Bestyrelsesmøde 8/6 2020
Tilstede: Alle er tilstede
Afbud fra: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkter til eventuelt og indkomne spørgsmål:
3. Information fra formanden:
Træet ved have xx bliver ikke fjernet.
Træ til sankt hans bål kan hentes ved kommunen i Nørre Tranders. .
Fartmåler kan vi ikke få. René kontakter kommunen igen.
Byggeansøgninger:
Samtaler med havelejere: Inger er i dialog med havelejere, som tilsyneladende ikke
har interesse i at passe deres haver. Ikke alle, som hun har henvendt sig til, er
indgået i dialog. Inger fortsætter arbejdet og kontakter også flere havelejere, hvor
haven ikke bliver passet.
4. Regnskabsstatus:
a. Oasen
b. JBM
5. Have salg-Vurderinger- adresseændringer
Haver til salg: Der er p.t. tre haver til salg.
Haver solgt: Fem haver er solgt siden sidste bestyrelsesmøde
6. Havesyn:
Bag have 118 er der et voldsomt stort træ, som rager ind over haven. Det samme
gælder for enden af gade 6. Inger får Arne til at klippe grenene til.
7. Ekstraordinær generalforsamling:
Kan man brevstemme?
Man kan aflevere sin stemme, to pr have, til Inger i en lukket kuvert hendes
postkasse. Sidste frist er 13/6 kl 17.00.
Hvordan får vi fat i stemmetællere? Der udpeges stemmetællere blandt de
fremmødte.
Valg af kasserer:
Kandidater:
Carina Christensen, 19c
Glenni Mikkelsen, 37
Procedure: Når døde duer er overstået startes valget. Fremmødte skal stille sig i kø
ved indgang til Oasen.
Der sprittes af før udlevering af stemmesedler.

Stemmesedler udleveres ved baren. Der føres regnskab for udlevering (så der kun
udleveres 2 pr have).
René laver stemmesedler.
Stemmesedler afleveres i en lukket papkasse, hvori også brevstemmer er ilagt
uåbnet.
8. Kommende arrangementer/vigtige datoer:
Forudsat, at der den 8/6 åbnes for forsamlinger større end 10, skal vi overveje hvilke
af følgende arrangementer, som kan gennemføres under hensyntagen til
retningslinjerne for covid19:
Loppemarked 13/6 - aflyst.
Døde duer 14/6 - kl 11 til 13. Der udleveres 1 stk øl/vand til de fremmødte. Is til
børnene.
Banko 16/6 - Åbner kl 18, spillet starter kl 19. Inger sørger for præmier. Finn
kontakter et gartneri. Der skal sprittes hænder før man vælger plader.
Start på hækkeklipning 20/6 - der må også klippes om søndagen.
Sankt Hans 23/6 - der kan hentes brænde ved kommunen. Brian kontakter politiet for
at få præcise anvisninger.
Døde duer 21/6
Døde duer 28/6
Banko 30/6
9. Eventuelt:
a) Henvendelse fra havelejer vedr. låst havelåge: Der er ingen undtagelser. Man
kan få venner eller naboer til at åbne, hvis man ikke er hjemme.
b) Henvendelse fra havelejer vedrørende parkeringsforhold. Der er generel
mangel på parkeringsmuligheder i gade 1 og 2. Problemet er i særdeleshed
stort i weekender og på helligdage.
Bestyrelsen indstiller til, at trailere stilles, så man selv kan parkere bag.
Derudover opfordres man til, at man så vidt muligt ikke stiller arbejdsbiler i
haveselskabet. Dette er dog ikke en regel.
Hvis man har mange gæster, så opfordrer bestyrelsen også til, at man
parkerer ved Oasen.
c) Henvendelse fra havelejere vedrørende foreningens affaldshåndtering. Det
opleves som et konstant tilbagevendende problem. Er kapaciteten stor nok i
forhold til perioder med høj belastning?
Kapaciteten er stor nok. Der skal sorteres, så der kun kommer køkkenaffald i
containerne. Affaldet skal afleveres i små poser.
Derudover flyttes der en container fra gade fire til gade to.
Vi skal have en ekstra boble til stål og plastic. Inger hører, om vi kan få en
mere.
d) Separat vandledning til Oasen - Henning. Udsættes til næste møde.

e) Salgsområdet i Oasen:
Intet at berette.
f)

Legeplads - venter vi med denne eller skal det sættes i værk?
Udsat

g) Støj fra Tranholmvej: Der er kommet svar fra kommunen. Der kommer ikke en
støjvold. Vejen bliver rettet op. Vi har ansøgt om støjvold.
h) Bestyrelseskonto til facebook. Skal vi have en konto, der kan skrive ud med
nyheder i facebookgruppen (lige pt bruger vi min private). På den måde
kommer nyheder og beskeder fra bestyrelsen og ikke fra en tilfældig
havelejer.
Vi bruger fremover en bestyrelsesprofil til informationer.
i)

Klage: Der er klaget over, at bestyrelsen ikke har besigtiget en byggesag efter
at en bygning er ændret jf reglementet.

j)

Fodring af fugle: Vi opfordrer til, at man ikke fodrer fugle pga gener fra råger.

k) Anmodning at at lægge to rækker fliser på en parkeringsplads i gade 1.
Fliserne skal bruges til at sikre parkeringen af to motorcykler. Bestyrelsen
godkender.
10. Punkter til og dato for næste møde:
Retningslinjer for trampoliner i haveforeningen?
Byggesager.
11. Godkendelse af referat.

