
Bestyrelsesreferat tirsdag den 7. juni 2022 kl. 16.30-19:00  

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

Fraværende: 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: 
 

Der er arrangeret møde med formænd fra Sommervirke, NV, Rågårdskær og Sønderbro, som 

afholdes umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde. 

 
 

3. Hus og omgivelser – nye punkter: 

I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen foretage havevandring. Der opfordres derfor til at få 

ordnet ud til vejen.  

Efter vores hyggelige frokost den 28. maj har der – desværre – været indbrud i buret. Vi vil 

derfor sætte et kamera op i buret. Kameraet vil kun pege indad, så ingen uvedkommende 

bliver filmet. 

Der er tjek på sommerfesten, og vi håber en masse vil deltage. Nærmere følger. Kan dog 

allerede nu røbe, at der vil komme aktiviteter for børnene i løbet af dagen.   

Sankt Hans skal også fejres, og der vil kunne købes mad, som Kegleklubben står for. Der 

bliver sat små bålsteder op, hvor man kan riste marshmallow. 

 

4. Administration og Regnskab – nye punkter 

Mona, Torben og Lena har møde den 18. juni for at gennemgå regnskabet indtil d.d. 

 

5. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Arne havde været med vores vurderingsudvalg ude på vurdering af et hus, der skal sælges i 

nærmest fremtid. Dette for at bestyrelsen kunne få et indblik i hvordan vurderingen blev 

foretaget. Det blev besluttet, at Arne, Kim og Lena tager et møde med vurderingsudvalget, så 

bestyrelsens holdning til vurdering i fremtiden kan blive gennemgået, og set ift. deltagelse på 

kongressen for kolonihaveforbundet i september. 

Der er pligtarbejde for A gangen den 19. juni. Formanden har i den forbindelse lagt et skriv på 

FB, hvor der står hvad der skal laves på pligt. 

Legepladsen er blevet gennemgået af firma. Der er kommet nogle anmærkninger, som der 

bliver kigget på ved pligtarbejde. Det var dog ikke noget farligt, blot nogle småting.  

Vi har fået tilbud på ny markise med motor. Arbejdet vil snarest blive sat i gang. 

Næste møde er den 21. juni. 

 

Ref. Mona K  


