
Bestyrelsesreferat mandag den 1. august 17.00-19.00  

Tilstede: Lena, Kim, Arne, Mugge, Per, Mona O og Mona K. 

Fraværende: Torben og Martin 

 

1. Gennemgang og opdatering af projektplan siden sidste bestyrelsesmøde: 

Nye nedenstående punkter tilføjes projektplan til næste bestyrelsesmøde, så denne er et 

”levende” dokument, hvor alle kan se status på de ting som bestyrelsen arbejder med. 

 

2. Formand og Næstformand – nye punkter: 
 

Lena og Arne har haft møde med Tårnby Kommune, så det er nu aftalt med kolonihaveteamet, 

at ved eventuelle afvigelser ift lokalplanen, bliver der sendt skrivelse til medlemmet(erne) med 

kopi af skrivelsen til teamet, så de kan se at bestyrelsen gør noget for at efterleve lokalplanen. 

Vi tager fat i Nykredit, i forbindelse med fondssøgning, da vi endnu ikke har hørt fra dem. 

Inden udsendelse af referatet, fik vi besked om, at ansøgningen bliver behandlet den 16. 

august.  

3. Hus og omgivelser – nye punkter: 

I forhold til brandslukningsudstyr ved fælleshuset, Kim og Arne kigger på hvad der evt. skal 

fornyes eller indkøbes. 

Med hensyn til vores hjertestarter, er den registreret så placering kommer frem, hvis man 

søger under hjertestartere. Vedligeholdelse af hjertestarter skal vi selv stå for, medmindre den 

har været i brug. 

Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne have oplyst, om der er nogle hjerteløbere i foreningen. I 

må, i så fald, gerne sende en mail til vores fællespostkasse.   

4. Administration og Regnskab – nye punkter 

Ingen punkter. 

  

5. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Akustikken i fælleshuset er ikke god. Der vil blive set på løsninger af dette problem. 

Overdækning af fælleshus påbegyndes den 11. august. 

Toiletrenovering vil blive påbegyndt i oktober.  

 

6. I øvrigt: 

Sommerfesten blev afholdt i lørdags. Dagen med børnene og diverse aktiviteter forløb rigtig 

godt. Næste år håber vi at se mange flere børn. Festen om aftenen forløb også over al 

forventning. Folk var glade, og der blev danset til den store guldmedalje. 

Næste bestyrelsesmøde: 29. august.. 

Ref. Mona K  


