
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2/2019 mandag den 25. februar 2019 hos Anette Hjort.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. januar 2019
2) Orientering fra formanden, herunder:

● Nye vedtægter og reglement
● Persondataloven
● Status have 14
● Regnskab og revision 2018
● Budget 2019
● Ventelisten

3) Fællesarbejdet, Allan orienterer. Nye opslag vedr. åbning for vand og fællesarbejde. Aftale vedr.
græsslåning.

4) Hjemmesiden, indkaldelse til generalforsamlingen.
5) Nyt fra forbund og kreds, herunder:

● Foreningsportalen
● Vurderingssystemet
● Kurser
● Orientering om kredsformandens afgang.
● Kredsgeneralforsamlingen lørdag den 1. juni i HF Stormosen.
● Havebedømmelser.

6) Bordet rundt.
7) Næste møde – forslag: Mandag den 18. marts kl. 14.00 hos?

Til stede: Allan Ackey, Anette Hjort, Birgit Ipsen (referent), Per Olsen og Poul Olesen.

Fraværende: Bodil Hendrichsen.

Ad 1. Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2. Per orienterede om arbejdet med nye vedtægter, reglement og ordensregler.  Et eksemplar af
arbejdsgruppens forslag blev udleveret til kritisk gennemlæsning inden næste bestyrelsesmøde.

Per orienterede om Persondataloven. Vi skal have fastlagt procedure for brug og opbevaring af
personfølsomme data. Per og Bodil aftaler ansvarsfordelingen.

Per sender endnu en henvendelse til lejerne af have 14. Denne gang med påbud om at bringe hus og have i
acceptabel stand. Brevet sendes med afleveringsattest.

Der vil ske revision af regnskabet for 2018 onsdag den 6. marts hos Bodil, hvor revisorerne Bo og Gorm samt
Per deltager. Per spørger Bo, om han vil tage endnu en tørn som ekstern revisor for Haveforeningen Gurre.
Bo betænkes med 3 flasker god rødvin.

Bodil ajourfører ventelisten. To nye familier ønsker at komme med på listen.
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Ad 3. Allan orienterede om fællesarbejdet. Der er udarbejdet lister til opslag på opslagstavlen og
hjemmesiden med oversigt over opgaver samt datoerne for udførelsen af arbejdet.  Opslag med datoer for
åbning af vand opsættes snarest på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Aftalen med Park og Vej vedrørende græsslåning er endnu ikke faldet på plads. Per kontakter endnu engang
Hans Jørgen Kirstein.

Allan har undersøgt priser på læsserampe og mål.  En læsserampe kan fås for ca. 3.000 kr., et sæt
håndboldmål for ca. 2.200 kr. Allan finder billeder af mål og rampe og mailer til os.

Der kan etableres yderligere 19 P-båse, så vi kommer op på i alt 29.

Allan vurderer, at det i år er nødvendigt med to læs ærtesten.

Anette og Poul vil deltage i rengøringen af toiletter i juli måned.

Ad 4. Pers forslag til dagsordenen på Generalforsamlingen blev godkendt og vedtaget med den tilføjelse, at
vedtægtsændringerne skal have sit eget punkt på dagsordenen. Indkaldelse med dagsorden og bilag
udsendes som almindeligt brev. Dagsordenen opsættes på opslagstavlen og offentliggøres på hjemmesiden.

Per har modtaget tre forslag til behandling på generalforsamlingen. Vi forholder os til forslagene på næste
bestyrelsesmøde.

Sonny, have 3, spørges, om han endnu engang vil påtage sig hvervet som dirigent.

Huskelisten blev gennemgået og opgaverne fordelt.

Ad 5. Hjemmesiden opdateres med diverse nye informationer.

Ad 6. Per og Bodil sørger for opdatering med mailadresser m.v. i Foreningsportalen. Per lægger en opdateret
venteliste på kontoret.

Kolonihaveforbundet iværksætter en medlemsundersøgelse i marts/april vedr. medlemmernes tilfredshed
med forbundet og indstilling til kolonihavebevægelsen med mere.

Der afholdes, evt. i samarbejde med HF Stormosen, vurderingskursus for vurderingsudvalget til foråret.

Der er åbent for tilmelding til kurser i Kolonihaveforbundet. Se på Dialog Net hvilke muligheder der tilbydes.
Per står for tilmelding til kurser.

Kredsformand Henning Petersen er af personlige årsager fratrådt den 11. februar 2019. Per har som
næstformand, sammen med bestyrelsen, overtaget kredsens drift frem til kredsgeneralforsamlingen den 1.
juni i Stormosen.

De kommende havebedømmelser, og oplevelsesturen for præmiemodtagere, aftales med kredskonsulenten
efter formandsmødet den 10. april 2019.
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Ad 7. Allan, Birgit og Poul havde ingen bemærkninger. Anette oplyste, at hun ikke kan deltage den 30. marts
hvor vi lukker op for vandet til haverne.

Per oplyste, at haveforeningens bestyrelse har fået invitation til HS Frederiksborghavernes 100 års
jubilæumsreception lørdag d. 16. marts 2019 fra kl. 10 – 14.00 i Fælleshuset Trollesmindealle 22 i Hillerød.
Per taler med Bodil om køb af gave, og hvor mange vi skal tage derned.

Ad 8. Næste møde bliver mandag den 18. marts kl. 14.00. Per aftaler sted med Bodil.
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