H/F SOMMERVIRKE
Bestyrelsesmøde 3.

04/06- 2019

Beslutningsreferat:
1. Velkommen.
Ove bød velkommen.
2. Til stede
Afbud Jørgen og Laila
3. Referent / godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Torben blev valgt til referent.
Det blev vedtaget, at vi fremover skal lave et referat og et beslutningsreferat
som lægges på hjemmesiden.
4. Legeplads
Det har vist sig, at det er blevet noget besværligt at bygge en legeplads. Først
skal man over holde standard IN 1176, og der skal ligge en
forhåndsgodkendelse fra kommunen.
Vi vedtog, at der skal indhentes tilbud fra en reklamefinansieret legeplads, da
de overholder de standarder der er krævet. Peter og Nicki vil kigge på
legepladsen Nordrevang for ideer.
Vi snakkede om hvad der som minimum skulle være, gynger, klatrevæg,
rutsjebane, legehus.
5. Fælleshuset.
Vi har fået nye lamper, som Bruno og han kone har skaffet. De er monteret af
Kasper, og det ser godt ud. Der mangler de 3 store lamper over billardbordet.
Der er endvidere bestilt rør til lamperne, og der vil blive sat en skinne op til
spot, for belysning af vores maleri på bagvæggen.
Ansvarshavende for fælleshuset er Laila og Torben. (hjælp fra Bruno og Peter).
Rengøring køkkenet, det vil blive lavet på pligtarbejdet.
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Torben fremlagde at vi bliver nødt til at lave en overhaling af fælleshuset.
Han vil I samarbejde med Laila udarbejde en handlingsplan, samt et overslag.
6. Kommunikationslisterne.
Ove til Torben. Vi skal have gang i den lille folder, hvor alle ting kan komme
med. Så medlemmerne kan se, hvad der gælder.
7. Kommunikationen omkring kloakering.
Deltagere til byggemøderne er Ove, Nicki og Peter. Ove mente også at Torben
kunne deltage. da han jo står for dokumentationen.
Referat står Jesmig for.
Disse referater vil blive lagt på hjemmesiden under Bestyrelsens område.
Derudover vil der løbende blive lavet en opsummering af disse referater, som
vil blive lagt under kloakering på hjemmesiden, sendt på e-mail og i vores 2
opslagsskabe.
8. Dispensationsansøgningen i forbindelse med lokalplan 58A.
Ove har snakket med Jørgen, og vi lægger punktet lidt i bero, vi skal ikke have
for mange store projekter i gang. Ove mente ikke dette var et problem, i
forhold til kommunen.
Emnet tages op på næste års ordinære generalforsamling.
9. Havevandring.
Bruno er ansvarlig for havevandringen.
Det blev besluttet, at vi ville gå havevandring d. 14. juni, hvor vi ville
koncentrere os om hæk og synlige husnumre.
Torben sender en e-mail ud vedrørende dette, så har folk chancen til at få
klippet hækken, så affaldet kan komme med storskrald d. 23. juni. 09:00 til
12:00.
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10.Pligtarbejdet søndag den 16. juni.
Vi vil lave en plan for pligtarbejdet d. 14 – juni i forbindelse med vores
havevandring.
11.Storskrald søndag den 23. juni (3 stk.)
Det er som det plejer.
12.Sankthans søndag den 23. juni – fest?
Der har været henvendelse til formanden vedrørende sankthans fest, disse
personer har fået udleveret telefonnumre af formanden. Men vi har ikke hørt
nærmere.
13.Eventuelt.
Nicki have forslag til hundskilte.
Torben ville gerne have, at bestyrelsen kom med input til hjemmesiden.
14.Næste bestyrelsesmøde.
1. juli 16:30.
15.Mødet afsluttes.
Formanden takkede for den positive ånd møderne bliver holdt i.
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