Referat fra bestyrelsesmøde den 11/7-2017
Til stede: John B, Helge B, Benny S, John S, Line S og Karen B.

Bestyrelsesmøde indkaldt med flg. dagsorden:
1. Valg af menu til Præmiefest den 4. november.
2. Ekstraordinær indbetaling af kloaklån.
3. Ordensudvalgets liste over forsømte haver.
4. Vedtægtsstridig adgang til hotel.
5. Generende lugt.
6. Støj i haver.
7. Grus til lunker på havegange.
8. Udskiftning af festlokalets dør.
9. Langborde ved sommerfest.
10. Nabohjælp - Tryghedsudvalg.
11. Næste møde.
1) John B introducerede kokken Niels og efter en gennemgang af dennes
forslag blev en menu besluttet.
2) Helge B. klargjorde at ekstraordinær indbetaling på 9737 kr. skal ske senest
den 15/7 for at undgå gebyr og dette er sendt til alle på Sanos mail liste. Ved at
pulje 30-40 haver sammen, vil gebyr for ændring af lån være minimalt. Pt. har ca.
20 indbetalt beløbet. En Gebyrændring beløber sig til 800 kr. Iøvrigt udbeder
banken sig kopi af bestyrelsesmedlemmers ID med billede og sygesikringskort.
Endvidere udbeder banken sig en årsrapport, som foreningen prøver at finde en
afklaring med banken om ved genforhandling af lån.
3) Det blev besluttet at John B og Benny S gennemgik ordensudvalgets liste
over forsømte haver og evt. uddele påbud, samtidig med en mail til alle med en
opfordring om, at hvis havegangen er grøn - så få det ordnet. Iøvrigt vil de som
har et piletræ nær dræn få en mail.
4) John B. meddelte at en gennemgang er etableret ind til hotellets grund af et
medlem efter aftale med hotellet. Vedkommende er herefter blevet oplyst om at
dette er en overtrædelse af foreningens vedtægter og bedt om at reetablere
hegnet. Eneste lovlige adgange til foreningen er den store og lille låge!
5) Der har været generende lugt på festplads og østre del af Mellem Alle, oplyste John B. Lugten har vist sig at komme fra en hæk som et medlem har gødet
med hønsemøg. Dette er ikke ulovligt, men bestyrelsen vil stærkt fraråde dette,
da lugten fra dyregødning er ulidelig for naboer og andre. Det besluttedes at
sende denne henstilling ud til alle.

6) Der har været en række klager over støj i haverne som radio og TV. Bestyrelsen er
enige om at henstille til at ved høj lyd, bør man lukke døre og vinduer af hensyn til
naboer og andre. Beslutningen udsendes til alle på mail.
7) John B. oplyste at foreningen har fået et prisbilligt tilbud på grus til udjævning af
lunker i foreningen. Dette udløste en debat i bestyrelsen, som konkluderede at
dræningen i forbindelse med etableringen af kloaksystemet er så god, at det ikke er
nødvendigt med mere grus. Imidlertid kom debatten ind på at større sten fra stabilgrus har arbejdet sig op, og der var enighed om at anbefale medlemmerne om at
fjerne / lægge under hæk.
8) Helge B meddelte han har modtaget tilbud på udskiftning af festlokalets dør for
13000 kr. Johb B gennemgik herefter dørens mangler og begrundede hvorfor den
skal skiftes. Samtidig skal isættes ny oval låsecylinder. Det blev besluttet at iværksætte dette.
9) Karen B foreslog at opsætte langborde istedet for det vanlige ”ræs” med borde.
Oplevede at denne organisering ikke var en social ramme for nye eller enlige medlemmer. Der var enighed om at festudvalget bestemmer formen på arrangementet.
10) Line S (bestyrelsens repræsentant i Nabohjælp) introducerde med at foreslå en
sti-liste med telefonnumre for hver enkelt havegang, hvor man flager for hinanden,
siger velkommen til nye medlemmer. John B. anførte kolonihavetanken har ændret
sig over tid. Nogle ønsker det sociale liv, medens andre opfatter kolonihaven som et
parcelhus. Line meddelte at gruppen siden dannelsen mødes ugentligt af 3 1/2 time.
Gruppen var bevidste om at de 30.000 kr der var afsat over 3 år betød begrænsede
muligheder. I gruppen efterspurgtes intro-skrivelse til nye medlemmer. John B meddelte at dette var på vej. Line S fremhævede endvidere at ved at sætte advarsel på
Nabohjælp skiltet på låger kunne man udvise fremmede efter §17 og §264. Tryghedsgruppen ønsker også at lægge referat på Sanos hjemmeside, hvilket der blev
givet accept til. Yderligere ønsker gruppen at lave en fælles arbejdsdag til vedligeholdelse af hæk, og hvor den enkelte haveejer evt giver kaffe/kage til deltagerne.
Gruppen har også kikket på låse til lågerne som kan åbnes nemt. John B meddelte at
han kendte problemet, og dette ville blive løst med påsvejsning af dækplade. Line S
oplyste også at gruppen har set på nye låse til 950 kr pr. lås og 110 kr pr nøgle ved
grupperabat. John B gjorde opmæksom på at udskiftning af nøgler skal vedtages på
en generalforsamling. Gruppen foreslår også at forbedre åbning af den store låge. En
debat gav forslag om en lille stopklods og en dørpumpe. Til sidst var der enighed
om at bestyrelsen kunne afholde et orienteringsmøde med Tryghedsgruppen.
11) Bestyrelsen vedtog at næste møde indkaldelse vil være når behovet er der.

Referent: Benny Schark

