Bestyrelsesmøde 3. august 2020

Afbud fra: Henning
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Punkter til eventuelt og indkomne spørgsmål:
3. Information fra formanden:
“Tour de kolonihave”: Bestyrelsen (2 medlemmer) er inviteret til Kongelunden. Inger
har informationer.
Kurser i forbundet: Der er ledige pladser på kurserne (som afholdes i andre dele af
landet).: Konflikthåndtering og kolonihavejura. Tilmelding ved Inger.
Repræsentantskabsmøde 21/8 kl 18. Bestyrelsen kan sende fem medlemmer
foruden Inger. Der er valg til kredsbestyrelsen. Susanne, Brian, Kim og evt Carina
deltager. Henning spørges ad.
Legatudvalget og havekonsulenten kommer på besøg den 11/8 kl 17.
4. Regnskabsstatus:
a. Oasen
b. JBM - Finn undersøger pris på en revisor til at gennemgå vores regnskaber
og til at hjælpe med at sætte regnskabet korrekt op. Både med hensyn til
bogføring og afrapportering.
5. Havesalg - Vurderinger - adresseændringer
Der er gennemført 24 havesalg/overdragelser i år.
6. Bestyrelsens opgaver og konstituering:
Brian trækker sig som næstformand.
Finn genoptager posten.
7. Havesyn:
Havelåger - der er mange for høje havelåger.
Læbælter - der er opstillet en del materialer i læbælterne.
Låste havelåger - der er mange lejere, der er utilfredse med, at havelågerne skal
være låste op under havesyn. Bestyrelsen kan ikke gennemføre havesyn med låste
låger.
Hækhøjder - der er mange hække, der er for høje.
Det er umuligt at komme forbi have 73 på grund af væltede træer i læbæltet. Inger
beder Arne kigge på, om han kan gøre noget ved det. Der skal desuden fjernes træ
bag 119a (det gør Kim).
Klager - bestyrelsen kan ikke besvare klager over havesyn, hvis klagen indgives
anonymt.

Græs til hækkant - der er mange haver, hvor græsset gror helt ud i hækken. Der skal
være plads til “en rive” mellem plæne og hæk.
Forslag om at der kun gives 14 dage til at efterkomme krav fra havesyn. Det betyder,
at der skal laves eftersyn 2 uger efter.
8. Kommende arrangementer/vigtige datoer:
Vedligeholdelsesdag den 8. august. - laves om til fælles morgenmad.
Loppemarked 5/9 - aflyst.
Sommerfest 22/8 - aflyses.
Udtagning af haver til præmiering.
Indstilling til Aalborg Kommunes præmiering.
Konsulent og legatudvalg kommer den 11/8 kl 17.
9. Eventuelt:
Vand til Oasen - Der arbejdes videre på projektet.
10. Punkter til og dato for næste møde:
Bevilling - Finn undersøger kravene til bevilling.
Legeplads - skal sættes i gang. Carina og Inger kontakter Indu.
Fællesspisning - Susanne laver mad. Retten er en overraskelse til 35 kroner.
11. Godkendelse af referat. Referatet er godkendt.

