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Referent: Benny Schark 

Bestyrelsesmøde indkaldt med �g. dagsorden:

1. Tilbud om indbetaling af rest kloakgæld 10.000 kr.
2. Nabohjælp
3. Gave til jernbryllup på 500 kr.
4. Eventuelt.
5. Næste møde.

1)  Helge B gennemgik hele situationen omkring medlemmernes kloakgæld og 
klargjorde, at ved indbetaling af ca. 9800 den 1. juli , vil et medlem skulle betale 
100 kr mindre om måneden i haveleje og sparer ca. 6% i rente af dette beløb. 
Øvrige medlemmer fortsætter på de hidtidige betalingsbetingelser. Yderligere 
vil der være sådan at jo �ere der indbetaler des billigere bliver det, idet omkost-
ningerne ved ekstraordinær indbetaling reduceres.

2)  John B meddelte at Johnny have 76 samt 2 andre har sendt orientering ud 
om nabohjælp, som afholdes den 29/5, hvor alle er velkomne. I den forbindelse 
har Johnny udtrykt ønske om, at en fra bestyrelsen deltager og at Sano betaler 
for skilt på låger. Dette bevirkede en debat i bestyrelsen om, hvorvidt et forslag 
fra generalforsamlimgen som blev frafaldt, skal indebære en udgift og anden 
deltagelse af bestyrelsen. Det blev besluttet at nabohjælps udvalget selv står 
for tilmelding og indkøb af skilte og Sano betaler for opsætning af disse.

3)  Med baggrund i at det på  generalforsamlingen blev vedtaget at give gave 
på 500 kr, besluttede bestyrelsen at give en gavekurv på dette beløb til have 91 
ved fejringen af deres jernbryllup. (70 år)

4)  John B orienterede om en trækvogn der blev ødelagt, da een ikke kunne 
betjene den, samt at den har stået i 2 dage i en have omme bag huset. Der var 
enighed om at præcisere at trillebøre og vogne skal ”overnatte” på deres plads 
på festpladsen. Problematikken om dette emne medførte ideer om at lave en 
introduktionskrivelse til nye medlemmer om de interne regler vi har, som ikke 
er nævnt i lovene. Yderligere fremkom ide om at lave en ”lejeaftale” til festhuset. 
Til sidst oplyste John at borde bænke var bestilt til festpladsen.

5)  Bestyrelsen vedtog at næste møde indkaldelse vil være når behovet er der.


