Bestyrelsesmøde tirsdag 16. august 2011.
Tilstede: Tatjana, Mette, Charlotte, John Ole, Peter Bastian
Afbud: Christian
Referat: Peter Bastian
Kort Info:
Der er nu stillet et tv-bord op i fælleshuset. Og der er nu kommet en DVD-afspiller til fri afbenyttelse
sammen med TV’et. Der er dog ingen DVD-film, så det må man selv tage med. Man er velkommen
til at sætte brugte DVD-film op i fælleshuset, så andre kan få glæde af dem. Meddel et medlem af
bestyrelsen hvis du ønsker at lave et TV-arrangement. Vi har allerede haft et regnvejrsarrangement
hvor der blev vist tegnefilm og bagt snegle.
Bestyrelsen har ryddet op i skuret bag fælleshuset. Det burde nu være nemmere at finde borde, stole
og teltet.
Punkter:
Bestyrelsen har endnu engang diskuteret pligtarbejde. Der er stadig medlemmer der ikke dukker op til
deres pligtarbejde. De medlemmer der bliver ”opdaget” i at udeblive vil modtage en bøde. Det er træls
at bruge energi på noget der burde være en selvfølge. Vi er sammen om at passe på vores lille grønne
oase og det hedder pligtarbejde fordi – det er medlemmernes pligt og ansvar at møde op og deltage i
arbejdet de 1 til 2 gange på en sæson. Bestyrelsen arbejder videre på hvad der skal gøres for at få folk
til at tage ansvar.
Havesalg nr. 73. Nikolaj har valgt at sælge sin have til Jens Frahm-Rasmussen. Velkommen til Jens
som blev medlem d. 17.08 og farvel til Nikolaj.
Kloakken har været hårdt prøvet denne sommer. Bestyrelsen vil kontakte et firma som kan vejlede os
i, hvad der kan gøres og bør gøres for at slippe for de vandmængder der strømmede ind i vores
forening. Vores teori går ud på at Jorisvej dumper alt deres vand i vores system og at der derfor skal
sættes en vandlås på vores system, så det kan lukke af i så voldsomme tilfælde som det var denne
sommer.
Tak til de medlemmer der har hjulpet til i forbindelse med kloakudfordringerne.
Lørdag d. 10 september kalder bestyrelsen ind til fællespligtarbejde. Kl. 10.00 mødes vi.
Vi skal bl.a. have ordnet følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luge langs plankeværket ud mod metroen.
Male graffiti over langs metroen.
Reparation af opslagstavlen – den er utæt.
Reparation af kloakken. Vi skal have lagt fliserne på plads igen.
Hovedrengøring i fælleshuset.
Oprydning på kontoret.
Reparation med sten-mel i huller på stien.
Andre forfaldne opgaver.

I sidste referat skrev vi at området udenfor Esters og Pers have, skulle ordnes i forbindelse med
pligtarbejde. Det vil vi gerne dementere. Området udenfor de to haver skal kun tages når vi har
fællespligtarbejdesdag når vi starter sæsonen op. Vi beklager forvirringen.

I forbindelse med at flere medlemmer har fået brændeovne, vil bestyrelsen gerne opfordre
medlemmerne til at fyre korrekt op, så luften i foreningen er så sund som muligt. Derfor vil vi forsøge
at få sat et lille kursus i optænding og brændsel op. Rasmus (have 109) er ekspert i brændeovne og i
hvordan man får det optimale ud af sit træ. Se efter indbydelse på opslagstavlen.
Bestyrelsen vil gerne henstille til de medlemmer, der går med byggetanker, om at der bygges udenfor
sæsonen. Dvs. fra oktober til 1. april.
Bestyrelsen afholdte spis og smut hyggeaften. Konceptet går i sin enkelthed ud på at grillen bliver
startet op. Man medbringer selv kød, salat og drikke. På aftenen sad vi sammen på tværs af alder,
køn, erhverv og hyggede og spiste sammen. Tak til alle der var med til at gøre arrangementet til en
succes. Næste gang dækker vi et langbord op.
Inge Gleerup Jensen passer på Jakobs og Charlottes have (113) mens de er i USA. De kommer dog
hjem om sommeren og bruger deres have.
Noras plads – godt at vi ikke købte borde, stole og blomster og andet ind til Noras pladsen. Når vi har
styr på kloakken kan vi begynde at planlægge hvad der skal ske på pladsen.
Container til storskrald lander fredag d. 26 august.
Økonomien har det godt.
Evt.
Mette – sender referatet fra generalforsamling rundt. Så kig i jeres postkasser.
Næste møde:
Tirsdag d. 20 september i fælleshuset kl. 19.00

SLUT

