
Haveforeningen Gurre

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5/2021 lørdag d. 30. oktober 2021 på kontoret i Gurre.

Til stede: Per, Bodil, Allan, Poul, Anette, Bjarne, Gorm.

Dagsorden

1. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 d. 19. oktober 2021 blev godkendt og underskrevet.

2. Skrivelse til Ejendomsadministrationen vedr. randbeplantningen blev drøftet og tilrettet. Er

efterfølgende afleveret til Helsingør Kommune d. 4. november 2021. Bekræftelse på modtagelsen

med oplysning om sagen skulle forbi Kommunens juridiske afdeling før vi får et svar modtaget d. 8.

november 2021.

Afmelding af vores affaldstømning er sendt pr. mail til Forsyning Helsingør d. 10. november 2021.

Regning for græsklipning for september måned blev drøftet. Efter henvendelse til NSPV er betaling

af regningen sat i bero indtil regningens pålydende er undersøgt af NSPV.

Bodil orienterede om regnskab og budget. Der er pt. ingen uventede overraskelser.

Bodil sender en opdateret venteliste der kan lægges på hjemmesiden af Gorm. Med de sidste

ændringer står der 30 på ventelisten.

Der indkøbes en julehilsen til bestyrelsen og en hilsen til damerne der har passet toiletbygningen

så flot i sæsonen, samt vores flagdame der har sørget for flagningen i sæsonen.

3. Allan orienterede om fællesarbejdet, oplyste alt planlagt arbejde var udført tilfredsstillende.

Tommi kontaktes vedr. servicering af vores maskiner. Allan afleverede liste over dem der har udført

fællesarbejde. Bodil sender regning til de medlemmer der mangler at udføre fællesarbejde.

Bjarne er i gang med at indhente oplysning og pris på græsklipning med robotplæneklipper.

Poul og Per bestiller blikkenslager til udblæsning af vandrør i toiletbygningen.

4. Anette vil gerne have opsat fuglekasser på toiletbygningen som tidligere. Poul og Per køber fire

fugekasser og sætter dem op.

Gorm ser på hjemmesiden og opdaterer ventelisten, navn på bestyrelsesmedlemmer, referat af

generalforsamlingen, referat fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober.

5. Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 16.00 hos Per, her inviteres vores

suppleanter Knud og Susanne med.

6. Forslag til dato for fællesspisning i byen med ledsager fredag d. 21. januar 2022.


