
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2020 tirsdag den 16. juni hos Birgit.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 12. maj 2020.
2) Opfølgning fra sidste møde.
3) Orientering fra formanden:

● Havehandler
● Opsigelser
● Vurderinger
● Ordensregler
● Regnskab og Buget
● PDGR
● Forretningsorden
● Ventelisten.

4) Fællesarbejdet - Allan orienterer:
● Nye fliser ved affaldscontainerne.

5) Ny dato for generalforsamlingen. Onsdag den 2. september.
6) Hjemmesiden - Birgit orienterer.
7) Nyt fra forbund og kreds, herunder kredsgeneralforsamlingen.
8) Bordet rundt
9) Næste møde – forslag: tirsdag d. 18.august 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) Vi har fået et tilbud på ca. 80.000 kr. fra tømrer Nøraa. Tømrerfirmaet Sv. Aage Andersen er bedt om
at give tilbud, men dette er endnu ikke modtaget.

Pæle til markering af P-båse er indkøbt. Det fældede træ bag have 22 fjernes på næste arbejdsdag, som er
den 20. juni, hvis der er mandskab nok.

Der er reserveret lokale på Damgaarden til generalforsamling den 2. september.

Oplysninger om udsættelse af generalforsamlingen og aflysningen af pinsekomsammen, havebedømmelser
samt sommerfest er udsendt til medlemmerne pr. mail og brev og sat på opslagstavlen og hjemmesiden.
Reglerne for kørsel med bil på Smedestien er indskærpet overfor medlemmerne via samme kanaler.

Oplysning om, at fremover vil al kommunikation, indkaldelser, opkrævninger m.m., ske via mail,
opslagstavlen og hjemmesiden vil blive oplyst i indkaldelsen til generalforsamlingen som udsendes den 5.
august.  Der vil således ikke længere blive udsendt breve til medlemmerne.

Ad 3) Have 45 er den 5. juni overtaget til vurderingsprisen på 48.586,00 kr.

Haverne 42 og 16 har opsagt lejemålet og afventer vurdering.

Reglerne om bilkørsel på Smedestien, parkering samt pasning af sti og hæk skal endnu engang præciseres
for medlemmerne.

Nye købsdokumenter og de tidligere vedtagne gebyrer i forbindelse med overtagelse af havelodder er taget
i anvendelse.
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HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2020 tirsdag den 16. juni hos Birgit.

Haveforeningen har modtaget en forespørgsel om regler for højden på træer. Der er ingen bestemmelser
fastsat herom i haveforeningens reglement og ordensbestemmelser. Per besvarer henvendelsen.

Regnskab og budget stemmer fortsat fint overens. Vi skal forvente ikke budgetterede udgifter til nyt hegn
om kompostpladsen og omlægning af fliser ved ”Hytten” i forbindelse med nye affaldscontainere.

Der er netop nu 20 personer på ventelisten.

GDPR-reglerne og forretningsorden for bestyrelsen tilpasset haveforenings behov blev gennemgået og
justeret. Vores anvendelse af GDPR vil blive lagt på hjemmesiden.

Per gennemgik arbejdsgangsbeskrivelsen i forbindelse med havehandler. Beskrivelsen blev justeret så den
passer til vores behov.

Ad 4) Der skal, hvis ellers vejret er til det, og der møder nok op, males toiletbygning og skur. De udgåede
buske ved toiletbygningen fjernes, de nyindkøbte P-pæle sættes op og hækkene klippes.

Anette indhenter et tilbud på ny flisebelægning når Allan har målt op.

Ad 5) Den udskudte generalforsamling bliver onsdag den 2. september kl. 19.00 på Damgården. Ny
indkaldelse udsendes den 5. august med samme dagsorden som til den oprindeligt planlagte
generalforsamling.

Ad 6) Intet nyt om hjemmesiden.

Ad 7) Nyt fra forbund og kreds kan læses på ”Dialognet”.

Vi afventer genoptagelsen af forbundets kurser.

Der er bestyrelsesmøde i kredsen onsdag den 17. juni.

Ny dato for kredsgeneralforsamlingen, med eller uden fest, skal fastsættes.

Der afholdes formandsmøde med kredsens 11 foreninger den 25. juni.

Ad 8) Anette og Birgit har efter en rundtur i haven den 15. juni konstateret, at ca. 10 hække stadig er for
høje. Det vil blive indskærpet, omkring det tidspunkt hvor lærkehækkene skal klippes, at maks. højden er
150 cm.

To haver vil få særskilt henvendelse om pasning m.v.

Ad 9) Næste møde vil være tirsdag den 18. august kl.14.00 hos Anette. Suppleanterne vil blive indbudt.
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