Dato: 19/5, 2020. Kl 17.00 i Oasen
Tilstede: Bestyrelsen er fuldtallig
Afbud fra: Ingen
Dagsorden
1) 5 byggeansøgninger
Byggesager blev gennemgået.
2) Fjernelse af træ i læbælte
Vi har søgt kommunen om at få fjernet et træ bag en have. Der er ikke kommet
endeligt svar, men der kommer en ud besigtiger træet.
3) Rengøring af Oasen, så den bliver klar til eventuel åbning for aktivitet.
Køleskabe og komfurer skal køres væk: Inger ringer til Reno Nord. Henning tager
køleskabe og komfur ud. Fredag.
Komfurer skal installeres: Der skal først installeres en ekstra gruppe og siden.
Susanne bestiller elektriker.
Oasen skal gøres rent: Vibeke og Jackie gør rent i stuen fredag. Jackie henter evt
komfuret.
4) Forespørgsel til kommunen om udvidelse af salgsområdet i Oasen er ikke
blevet godkendt.
5) Havepræmiering
Man kan bruge skema i google drev - “Havepræmier” til at stemme på haver.
Sidste frist er udgangen af juli. Der er præmiefest i oktober.
6) Tilbud om trampolin til legepladsen fra havelejer
Vi kan ikke føre tilsyn med en trampolin, så vi bliver nødt til at takke nej.
7) Støj fra Tranholmvej
Oprindeligt blev vi lovet en støjvold, men den er annulleret.
Der er et bump i belægningen ud for have 15-19f.
Inger kontakter kommunen med ønske om at belægningen tilses og at der bliver lavet
støjdæmpende tiltag (evt i form af beplantning).
8) Kasserer
Kassereren trækker sig af helbredsmæssige årsager. Revisorerne indkaldes til
gennemgang af regnskabet, så det kan overdrages til en ny. Der skal indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling. Kassereren fortsætter indtil en ny kasserer kan
træde til - dog senest 1/7 2020.
9) Hastighed i gaderne

Det opleves stadig, at der køres for hurtigt i gaderne. Det giver utryghed. Inger
undersøger muligheden for en mobil fartmåler til opstilling i haveforeningen.
10) H
 avesyn
Bestyrelsen drøftede måden, hvorpå der gåes havesyn. Disse skulle gerne foregå så
ensartet som muligt. Det blev foreslået og besluttet, at det skifter fra gang til gang,
hvilke bestyrelsesmedlemmer der går havesyn sammen. På den måde kan
forventninger og holdninger afstemmes i praksis.
Før har bestyrelsen gået samlet til første havesyn og til hæksyn. Dette kan overvejes
i en eller anden form.
11) Henning har fået et rigtigt godt tilbud på en vandinstallation til Oasen. Han indhenter
tilbud på at få skudt ledning ind.

