
Referat	  	  
Bestyrelsesmøde	  29/1-‐15	  

	  
	  
Tilstede:	  John	  Ole,	  Charlotte,	  Britt,	  Birgitte,	  Tatjana	  og	  Peter.	  	  
	  

1. Regnskab	  2014	  ved	  John	  Ole.	  	  
	  
John	  Ole	  gennemgik	  regnskabet	  for	  2014.	  Peter	  tal	  med	  Jan	  og	  Anders	  vedr.	  omkostninger.	  
Budget	  blev	  besluttet.	  Skal	  til	  afstemning	  ved	  General	  Forsamlingen.	  	  
Peter	  Checker	  regninger	  fra	  Taxbøll	  og	  Fortbo.	  	  
	  

2. Status	  på	  haner	  
Der	  er	  lavet	  19	  haner	  pt.	  Taxbøll	  arbejder	  når	  det	  er	  tørvejr,	  hvilket	  det	  kniber	  med	  I	  disse	  våde	  
tider.	  	  Holder	  bestyrelsen	  orienteret	  	  
	  
3.	  Status	  på	  hegn	  	  
Der	  er	  stadig	  ikke	  sat	  noget	  hegn	  op.	  H/F	  Fortbo	  er	  rykket	  for	  hegnet	  men	  vi	  har	  intet	  hørt.	  	  
Peter	  rykker	  Fortbos	  formand	  igen.	  	  
	  

4. Status	  på	  fælleshuset	  
Jan	  og	  Anders	  har	  lavet	  en	  del	  indendørs	  reparationer.	  Følgende	  er	  blevet	  lavet:	  	  
rep	  af	  døre	  til	  toiletter,	  rep	  af	  dør	  til	  kontor,	  rep	  af	  udvendig	  dør	  til	  skyllerum,	  afrensning	  af	  gulv	  ,	  
spartling	  og	  lægning	  af	  nyt	  gulv,	  montering	  af	  div.	  Fodpaneler	  og	  fejelister,	  opsætning	  af	  skab	  i	  
gang,	  opsætning	  af	  loft	  på	  toiletter.	  De	  arbejder	  videre	  i	  foråret	  på	  fælleshuset	  udendørs.	  
Bestyrelsen	  vil	  løbende	  orientere.	  	  
	  
5.	  Datoer	  i	  den	  kommende	  sæson	  -‐	  herunder	  	  
	  
-‐	  Fællespligtarbejde	  søndag	  26/4	  –	  husk	  at	  vi	  får	  festudvalg	  valgt	  på	  fællespligt	  	  
	  
-‐	  Fælles	  morgenmad	  	  lørdag	  2/5	  9.30	  –	  liste	  over	  opgaver	  følger	  	  
	  
-‐	  General	  forsamlingen	  28/5	  kl.	  18.00	  	  
	  
-‐	  Sidste	  frist	  for	  indkommende	  forslag	  til	  general	  forsamlingen	  1.	  April	  	  
	  
-‐	  Sidste	  frist	  for	  udsendelse	  af	  indkaldelse	  til	  GF	  er	  10.	  Maj	  .	  
	  

-‐ Udsendelse	  af	  info	  vedr.	  general	  forsamlingen	  sidst	  I	  februar	  skal	  den	  sendes	  ud	  på	  
hjemmesiden	  og	  medlemmerne	  får	  mail	  om	  at	  indkaldelsen	  ligger	  der.	  De	  bekræfter	  at	  de	  
har	  fået	  den	  på	  mail.	  Medlemmer	  der	  ikke	  har	  mailadresse	  får	  sendt	  med	  post.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medsend	  pligtarbejde	  sedlen	  	  
	  
	  



6. Til	  drøftelse	  hvem	  må	  tale	  og	  deltage	  på	  en	  general	  forsamling	  jvf.	  opfordring	  fra	  sidste	  
års	  general	  forsamling.	  
Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  vli	  bestyrelsen	  skrive	  til	  Poul	  (have	  87)	  og	  Karoline	  
(have	  81)	  at	  de	  som	  ejere	  overtræder	  §7.	  i	  vores	  vedtægter	  ved	  at	  udlåne	  deres	  haver	  
til	  familie	  i	  mere	  end	  4	  uger	  pr.	  sæson.	  	  

	  
	  
7.	  Evt.	  
Bestyrelsesmøde:	  	  
	  9.	  april	  møde	  I	  kolonihaven	  hos	  Birgitte	  18.00	  	  
	  
Planlægning,	  hvem	  gør	  hvad	  til	  GF,	  lørdag	  d.	  2/5	  efter	  morgenmaden.	  	  
	  
Check	  københavns	  Kommune	  vedr.dagrenovation	  fra	  30.	  marts	  til	  25.	  oktober	  
	  
Næste	  dagsorden	  –	  husk	  	  
	  
Til	  drøftelse	  hvem	  må	  tale	  og	  deltage	  på	  en	  general	  forsamling	  jvf.	  opfordring	  fra	  sidste	  års	  general	  
forsamling.	  	  
	  
Gennemgang	  af	  vedtægter	  og	  ordensreglement	  	  
	  
Forslag	  fra	  medlemmer	  
	  
Fryser	  til	  diskussion	  	  
	  
Til	  mødet	  d.	  9	  	  april	  lektie	  :	  alle	  har	  læst	  vedtægter	  og	  ordensreglement.	  	  
	  
	  
	  


