
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2/2020 tirsdag den 3. marts hos Anette.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 den 28. januar 2020
2) Orientering fra formanden:

● Indkomne forslag
● Regnskab og revision 2019
● Budget 2020
● Forretningsgang ved salg af haver
● Venteliste

3) Fællesarbejdet, Allan orienterer:
● Nye opslag vedrørende åbning for vand og fællesarbejde
● Aftale vedrørende græsslåning

4) Planlægning af generalforsamlingen onsdag den 1. april
5) Gurres hjemmeside, indkaldelse til generalforsamlingen. Vigtige datoer.
6) Nyt fra forbundet herunder, vurderingssystemet, kurser. Nyt fra kredsen.
7) Bordet rundt
8) Næste møde – forslag: tirsdag d. 21 eller onsdag d. 22. april kl. 14.00 hos?

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

Ad 1 Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2 Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Have nr. 3 er vurderet, men vurderingen er endnu ikke godkendt.

Huset på havelod 14 er under nedrivning. Arbejdet forventes færdigt inden 1.april 2020.

Huset på havelod 48 er nedrevet, og der forberedes bygning af nyt hus.

Huset på havelod 51 er under en større indvendig renovering,

Regnskabet for 2019, som udviste et underskud på ca. 3.000 kr. i forhold til budgettet, er revideret og
godkendt.

Bodils forslag til budget 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

Vi vil i 2020 forsøge at få udskiftet hegnet omkring kompostbunkerne. Det forventes at blive en forholdsvis
bekostelig affære, og vi beder derfor generalforsamlingen tage stilling til, om det skal finansieres via
ekstrabetaling, eller via foreningens formue.

Bodil gennemgik procedurer i forbindelse med køb og salg af haver.

Der står pt 18 på venteliste, heraf 4 passive.
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Ad 3 Allan har lavet nye opslag med datoer for sæsonens fællesarbejde, og dato for åbning af vand.

Per har skrevet til Vej og Park vedrørende ny aftale for græsslåning, herunder frekvens og betaling. Vi
afventer svar.

Per kontakter kommunen vedrørende ny affaldssortering.

Per foreslog, at der på første fælles arbejdsdag ryddes op efter fældning af træ bag have 22. Vi enedes om,
at træet lægges i randbeplantningen, dog skal krone og stamme deles i lidt mindre stykker.

Ad 4 Bodil udsender indkaldelse til generalforsamlingen vedlagt regnskab for 2019 og budget for 2020.
Birgit sørger for, at indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Huskeseddel over opgaver i forbindelse med GF blev gennemgået, og opgaverne fordelt.

Ad 5 Hjemmesiden opdateres løbende.

Ad 6 Forbundets hjemmesiden undergår for tiden en større opdatering.

Per har været på vurderingskursus.

Der afholdes bestyrelsesmøde i Kredsen den 11. marts, ellers intet nyt derfra.

Ad 7 Intet.

Ad 8 Næste møde bliver tirsdag den 21.april kl. 14.00 hos Birgit.
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