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Bestyrelsesmøde    2021-10-06   
Tilstede   ved   mødet:   Marianne,   
Rikke,Søren,   Fritze   og   Ulla   

A�ud:     

Standarddagsorden   Aktuelle   emner   Referat .   Beslutninger   og   uddelegering   af   ansvar   for   opfølgning   ved    navn   

Emner   �l   eventuelt`?   
Prioritering   af   dagsorden   

    

Nyt   fra   
  formanden   ● 1.Nyt   fra   Formanden:   

● Kort   ref.   Kredsgeneralforsamling   
● Salg   af   have   16a   og   120   
● Vurdering   have   13   og   have   104   
● 2.   Status   på   kloakering,   herunder   Cowi   og   banklån   
● 3.   Status   på   vores   økonomiske   situa�on   
● 4.   Kontakt   kommune   og   Forbund   
● 5   Opgavefordeling:   venteliste,   salg   af   haver,   udlån   

fællesplads,   hjemmeside   ,   
● 6.   Forretningsorden   
● 7.   Facebook   
● 8.   Drev   
● 9.   Brev   fra   Bodil   
● 10.    Arkitektens   trøst.   
● 11   brugretsa�ale   

1.kredsgeneralforsamling:    Der   blev   talt   om   høns   og   bier   i   haven,ikke   
meget   interesse   for   andelshaver.     

  
salg   af   16a   og   120    hur�g   ,   så   hur�g   som   mulig.   
Forslag   �l   at   gøre    kontakter   enklere,   så   der   er   specifik   mail   for   f.eks   kasser   
formand   og   salg,   altså   flere   mail   adresser.   
have   13   og   104   vurderes   med   henblik   på   salg.   
Rikke   og   Marianne   ser   på   hvem   der   har   budt   ind   på   16A   120    i   samme   
møde   ses   der   på   ventelisten,   hvorfra   der   �lbydes   haver.   

  
2.-3.Kloakering:    Marianne   har   kontaktet    Cowi    for   at   få   styr   på   All   
Risk/entreprenør   forsikring.   der   opleves   ikke   helt   overensstemmelse   i   
hvor   meget   det   haster.   (   Banken   contra   COWI)   
4.vedr.   kommunens   stø�e.   Søren   har   kontakt   og   vi   håber   at   de   kan   stø�e   
forhold   �l   forsikringen.   Evt   også   med   hjælp   �l   kredi�oreningslån.   
Søren   har   kontakt   �l   forbundet.   afventer   svar   fra   jurist.   

  
5.opgaver.:   Rikke    Venteliste     
Fritze   står   for   udlån   af   fællesplads   
Hjemmeside   Rikke   og   Ulla    (   Bodil   vil   hjælpe   hvis   behov.)   
Ulla   ser   på    leje/andels   a�ale   og   mail   vedr   �lbud.   
    
6.forretningsorden:   alle   kommer   med   indput   �l   hvad   vi   skal   ændre,   Søren   
laver   et   dokument   alle   får   link   så   vi   kan   skrive   forslag.   
Økonomisk   situa�on:   der   er   ikke   sendt   opkrævning   på   lånet   i   første   
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halvdel   af   2021.     
vedr.   vand   Søren   sender   opgørelse   ud.   
7-8   Facebook   ?    Drev.   Søren   har   lavet   en   opdeling   på   Google   drev.   Der   
forhåbentlig   giver   større   overblik.   
9.   Brev   fra   Bodil   læses   og   svar   a�ales.   

  
10.   Arkitektens   trøst:   forsøges   beskåret   ved   .   arbejdsdag.   Vi   kan   ikke   
�erne   den.   Haveejeren   må   selv   prøve   at   holde   den   nede.   

  
11.Ulla   arbejder   med   ibrugstagnings    a�ale   vi   skal   se   på   den   og   have   den   
klar   �l    generalforsamling.   bl.a.   hvem   der   ejer   jorden   og   huset.   kommer   �l   
at   skulle   re�es   �l.   

  
    
  
  
  

Nyt   fra   kasseren   ● Problema�k   omkring   vand,   have   106.   Se   bilag   
h�ps://docs.google.com/document/d/1iO1D7xEMiy 
OTKO2hcrKgK4Rp5qp4HQI5zxiuEXAvMbg/edit?usp=s 
haring   

● Fejl   i   vandmålertallene,   have   8   

dokument   læst   og   enighed   om   at   udregningen   ser   rimelig   ud.    Søren   
kontakter   have   106   og   forelægger   beregningen   

  

Nyt   fra   udvalg   ●     

Havesager   ●     

Eventuelt   ● Skal   vi   have   etableret   alarm   på   hovedbrønden?   
AarhusVand   forhandler   en   model   de   kalder   
WaterBeat.   Der   findes   også   andre   på   markedet   
(Søren)   

ikke   taget   s�lling    på   de�e   møde   

      

https://docs.google.com/document/d/1iO1D7xEMiyOTKO2hcrKgK4Rp5qp4HQI5zxiuEXAvMbg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iO1D7xEMiyOTKO2hcrKgK4Rp5qp4HQI5zxiuEXAvMbg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iO1D7xEMiyOTKO2hcrKgK4Rp5qp4HQI5zxiuEXAvMbg/edit?usp=sharing
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Emner   vi   skal   huske   �l   kommende   møder   

  

  

Emne    Tidsfrist   

     


