Bestyrelsesmøde torsdag d. 9. April 2015 - dagsorden
Tilstede
John Ole, Britt, Charlotte, Birgitte, Tatjana og Peter Bastian.
1. Siden sidst –
Peter informerede omkring:
Sonny og Maria have 87
Caroline have 81
Pligtarbejde
Åbning af vand/ Taxbøll
Hegnet ind mod Fortbo
Birgitte informerede omkring møde vedr. cykelsti /Thora
2. Kommende generalforsamling torsdag 28. maj kl 18.00 - afholdelse, regnskab/
budget, skrivelse, dagsorden, indkommende forslag fra medlemmer, forslag fra
bestyrelsen, dirigent til aftenen, praktisk hvem gør hvad. (grill, indkøb)
Indkøb og praktisk:
Øl – vand John Ole
Pølser og brød, Ketchup, sennep mælk og brød Peter – grill kl 17.00
Sætte telt op – stole og bord op Britt/ Peter onsdag d. 27/5
Check :fuldmagt og krydse af – beslutningsdygtige. Charlotte
Tatjana og Peter griller pølser på aftenen.
Bestyrelsens forslag: Britt vil formulere noget.
Eneste indkommende forslag er fra have 109.
Forsøgsordning vedr. udlån af haver.

Af vedtægternes §7 fremgår følgende:"...Fremlån af haverne til venner og
familie er dog tilladt uden bestyrelsens godkendelse, hvis fremlånet begrænser
sig til højst samlet 4 uger pr. sæson."
Denne paragraf betyder i praksis, at det er op til bestyrelsen at vurdere, om
mennesker, der er på besøg i et medlems hus, rent faktisk er medlemmets
"venner" eller "familie". Vedtægterne giver ingen præcisering af, hvad der
menes med "venner og familie", og som bestyrelsen kan lægge til grund for
denne vurdering.
Det foreslås, at generalforsamlingen inden for vedtægternes § 7, godkender en
forsøgsordning for sæsonen 2015 og 2016, hvor foreningens medlemmer uden
betaling og i højst samlet 4 uger pr. sæson kan udlåne deres haver til venner og
familie i en bred fortolkning. Dvs. at der også kan udlånes til venner, man f.eks.
har mødt på internettet, og som man gerne vil kunne tilbyde ferieboligbytte, så
man kan besøge hinandens by og hverdag.

har mødt på internettet, og som man gerne vil kunne tilbyde ferieboligbytte, så
man kan besøge hinandens by og hverdag.
På den ordinære generalforsamling i 2017 vil generalforsamlingen drøfte
erfaringerne med ordningen.
mvh Rasmus Brandt Lassen, Have 109
3. Fælles pligtarbejde 26 april kl 10.00, hvad skal der købes ind til - øl og vand. Hvad
har prioritet til dagen - lav liste til dagen!
Ole køber vand og øl
Bestille sten - Peter
Ukrudt måtte – Birgitte
Fælleshuset – skal fixes op.
Arbejdsguppe omkring rosenbede på Norahs Plads
Bede ordnes
Grus køres i huller

4. Fællesmorgenmad lørdag 2 maj. 9.30, hvem, hvad, hvordan
Telt op, bord og stol 30 april Peter.
Indkøb morgenmad Britt
Juice, brød, ost, spegepølse, kaffe, The, Weinerbrød,Birgitte.
5. Gennemgang af vedtægter og ordensregler - lektie er der områder der skal ses
nærmere på? Udskydes til næste møde!
6. Hvem må ytre sig til GF i forhold til vedtægter og ordensreglement
Bestyrelsen diskuterede emnet.
7. Evt.
Til diskussion næste møde: Pligtarbejde.
Vedr: byggeri – Charlotte har prøvet at undersøge regler omkring byggeri. Det har ikke
været nemt. Hun venter stadig svar fra Københavns Kommune.
Charlotte har fået mundtlig svar på, at vi altid skal søge byggetilladelse via Københavns
Kommune. Se information på hjemmesiden: kk.dk/byggeri (april 2015)

