Dagsorden bestyrelsesmøde den 4. juli 2022
Tilstede: Ditte, Finn, Susanne, Brian, Carina, Michael, Lone, Kim.

_______________________________________________________

1.

Godkendelse til dagsorden.
-Dagsorden blev godkendt

2.

Havesyn
- Hvilke retningslinjer skal vi følge?
Der skal generelt gives færre påtaler til havesyn. Bestyrelsen fokuserer på de
haver, som ikke bliver passet og er mindre opsøgende ift små forseelser.

3.

Formanden orienterer
a) Sms-hændelse med medlem:
Bestyrelsen drøftede sagen med medlemmet og konflikten blev
løst.
b) Underskrift af bestyrelseserklæring om overholdelse af
regler.
- Erklæringen blev underskrevet.
c) Bestyrelsens fremmøde:
Det er svært at få løst alle opgaver, når det er
bestyrelsesmedlemmerne, der skal løse de fleste praktiske
opgaver. Flere aktiviteter skal i hænderne på medlemmer, så
bestyrelsen kun skal organisere og planlægge.
Der mangler desuden aktiviteter, der kan tiltrække flere
medlemmer.
d) Tonen i Oasen:
Et bestyrelsesmedlem blev overfuset under en vagt i Oasen og
følte sig meget dårligt behandlet. Bestyrelsen accepterer ikke
gentagelser af denne karakter.
e) Besøg af havekonsulent til udtagelse af præmiehaver
-Det blev aftalt, hvem, der deltager i havevandring med
konsulenten. Medlemmer, der ønsker at tale med konsulenten
skal være i haven og selv holde øje med, hvornår han kommer
forbi.

4.

Kasserer orienterer
- Lone er netop oprettet i banken. Hun er godt i gang med at sætte sig
ind i arbejdet.

5.

Konflikthåndteringskursus for bestyrelse + medlemmer. Et forslag (Kim)
- Der er indhentet et tilbud på 5000 kroner for en halv dags kursus for
bestyrelsen og medlemmer (op til 20 deltagere). Bestyrelsen har
godkendt tilbuddet. Kim går videre med projektet, som skal planlægges
til september.

6.

Planlægge fælles arbejdsdag nr 2 20. august
Brian planlægger arbejdet.
Carina planlægger en fest om aftenen.
Ditte/Kim koordinerer.

7.

Aktivitetskalenderen for den kommende periode:
- Kommentarer til vagtplan.
- Der er fællesspisning den 20/7. Susanne laver mad. Carina hjælper
med reklame og tilmelding.
- Der er planlagt og annonceret kanotur for op til 50 medlemmer 13/8.

8.

Plan for Oasen i ferieperioden
- Der blev truffet aftaler for pasning og indkøb i ferieperioden.

9.

Eventuelt
- Bestyrelsen holder ferie fra 11/7 til og med den 27/7. Der kan ikke
bestilles vurderinger eller afholdes salg i denne periode.

