
HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/2020 tirsdag den 18. august hos Anette.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 16. juni 2020.
2) Opfølgning fra sidste møde.
3) Orientering fra formanden:

● Havehandler
● Klagesager
● Aftale om græsslåning
● Punkter til generalforsamlingen
● Orientering om regnskab og budget
● Venteliste
● Lukket punkt.

4) Fællesarbejdet, Allan orienterer.
5) Hjemmesiden. Birgit orienterer.
6) Planlægning af generalforsamlingen.
7) Nyt fra forbund og kreds.
8) Bordet rundt.
9) Næste møde – forslag: tirsdag d. 29. september eller tirsdag den 13. oktober hos?

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

Ad 1) Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

Ad 2) Der er ikke modtaget tilbud fra tømrer Svend Aage Andersen på opsætning af hegn omkring
kompostbunken.  Vi forsøger at indhente tilbud fra andet firma.

Ny indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt, opsat på opslagstavler og på hjemmesiden den 5. august.
Det er samtidig oplyst, at fremover vil al kommunikation foregå via mail, opslagstavle og hjemmeside. Har
man ingen mailadresse, kan opkrævninger for haveleje forsat fremsendes med almindelig post.

Der er opsat afstandspæle på parkeringspladsen.

Ad 3) Have nr. 42 er den 9. juli overtaget til vurderingsprisen 55.544, - kr.

Have nr. 16 er den 17. juli overtaget til vurderingsprisen 47.330, - kr.

Et spørgsmål om højden på træer er ordnet i mindelighed parterne imellem.

Der er modtaget Informationsbrev om den nye affaldsordning, som træder i kraft i perioden 14. september
– 16. oktober. Poul sørger for distribuering af informationen til medlemmerne. Når de små grønne
affaldsspande, samt poser hertil, er modtaget, vil bestyrelsen sørge for, at de bliver omdelt til samtlige
haver. Den nuværende plads til affaldsbeholdere er opmålt og vurderet stor nok til de nye affaldsspande.

Bestyrelsen skal være opmærksom på at afmelde tømning i vinterperioden.

Der kan, ved behov herfor, udstedes tilladelse af bestyrelsen til kørsel og parkering på hovedstien.
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HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/2020 tirsdag den 18. august hos Anette.

Anette, Birgit og Victor er tilmeldt Kolonihaveforbundets jurakursen den 26.september.

Vi betaler stadig, synes vi, alt for meget for græsslåning. Græsslåning, pris og frekvens vil blive endnu
engang blive taget op med NSPV.

Har bestyrelsen punkter/forslag til formandens beretning mailes disse til Per.

Bodil orienterede om regnskab og budget, som fortsat stemmer fint overens.

Der er nye på vej på ventelisten, som vil blive opdateret, så snart ventelistegebyret er modtaget.

LUKKET PUNKT

Per har modtaget anmodning om dispensation fra afstandskravet i have 48’s nybyggeri. Bestyrelsen afslog
anmodningen.

Der er ikke, som besluttet på bestyrelsesmødet den 12. maj, rettet henvendelse til have 47 om den
manglende pasning af hus og have. Per vil i stedet tage kontakt til lejeren og bede hende komme til en
samtale, hvor også Bodil vil deltage.

Der har været klage over støj, larm og dårlig opførelse fra en ungdomsfest i have 7, hvor naboerne så sig
nødsaget til at tilkalde politiet. Lejeren har fået en påtale og er meddelt, at i gentagelsestilfælde vil
lejemålet blive opsagt med henvisning til vedtægter og ordensregler.

Ad 4) Der mødte 12 personer op til fællesarbejdet lørdag den 15. august. Hækkene blev studset og diverse
bede luget for ukrudt. Per sørger for ny line til flagstangen inden næste arbejdslørdag.

Vi skal overveje at opsætte skilt med legende børn ved indkørslerne til hovedstien i håb om, at bilisterne vil
sænke farten.

Anette tilbød at male toiletbygning.

Anette og Birgit vil stå for oprydning og rengøring af kontoret.

Der plantes roser i det bare stykke jord ved toiletbygningen.

Ad 5) Hjemmesiden er opdateret med aktuel venteliste og indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 6) Per gennemgik de indkomne forslag til generalforsamlingen.

Opgavefordelingen blev gennemgået og opdateret.

Sonny Larsen har endnu engang påtaget sig hvervet som dirigent.

Bodil redegør for budget 2020 samt regnskab for 2019.

Havepræmier for 2019 uddeles.

Per sender sit udkast til beretning til bestyrelsen.

Ad 7) Sidste frist for besvarelse af Kolonihaveforeningens store spørgeskemaundersøgelse er den 24. august.

Juni måneds nyhedsbrev er videresendt til bestyrtelsen.

Den 19. august er der kursus for haveforeningernes vurderingsfolk.
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HAVEFORENINGEN GURRE
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/2020 tirsdag den 18. august hos Anette.

Der er bestyrelsesmøde i kredsen den 26. august og formandsmøde den 16. september. Der afholdes
kredsgeneralforsamling den 3. oktober, kun for de delegerede.

Ad 8) Poul, intet.

Gorm gjorde opmærksom på, at træerne i randbeplantning er blevet voldsomt store. Per beder Nikolaj Brejl
om at komme på besøg.

Allan, intet.

Bodil, intet.

Birgit har fået ønske fra et medlem om flere billeder med mennesker på hjemmesiden. Vi opretter en fane
”Galleri” på hjemmesiden, hvor vi vil forsøge at lægge billeder fra livet i kolonihaveforeningen.

Anette spurgte til muligheden for at plante bøgehæk imellem haverne, hvor Ribes hækkene har svært ved at
trives.  Bestyrelsen vil tage det op igen hvis det bliver aktuelt. Anette indkøber nyt brusehoved til
baderummet.

Ad 9) Næste møde bliver den 29 hos Birgit.
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