
Referat bestyrelsesmøde Eriksminde d. 1. marts 2022

Dagsorden Beslutning Ansvarlig

Til stede: JP, KJ, JG, LM, BR
og HD
Fraværende: JJ

Godkendelse af referat fra
sidste bestyrelsesmøde

a. Opfølgning på

opgaver fra sidst

Referatet er godkendt.

Siden sidst Formanden er kontaktet af Bauhaus,

som tilbød haveejerne en

rabatordning, hvor alle kan få 10% på

indkøb. Kortene uddeles til

generalforsamlingen. Det skal

oplyses, at formanden får en mail, når

der handles i Bauhaus.

Mandag d. 28. februar 2022 blev

opkrævningen på forsikringen sendt

ud.

Kommunen fjerner alle træerne langs

banen og fjerner 2-3 rækker træer i

læbæltet langs Hirtshalsvej samt

store grantræer. Beslutningen er ude

af bestyrelsens hænder. Fældningen

begynder midt i marts.

Økonomi.
a. regnskab

b. orienteringer fra
kasseren

Regnskabet for 2021 blev godkendt.

Der er gang i sand salget i år.



Generalforsamling
a. forslag for bestyrelsen
b. Indkomne forslag fra

medlemmerne
c. Drænplan i Eriksminde
d. Planlægning af

generalforsamlingen

a. pkt. 13 - tilføjes at der ikke
må vandes med vandspreder
i haverne mellem
10.00-16.00
pkt. 14 - tilføjes at det ikke er
tilladt at parkere i modulerne
“selskabet” ændres til
foreningens grønne arealer
pkt 16 - der kan spilles
musik, dog skal der tages
hensyn til naboerne.
pkt 26 - ved et større
vandforbrug i en kolonihave
som f.eks. et vildmarksbad
eller bassiner over 500 l.
betales 50 kr pr påbegyndt
1000 liter. Beløbet betales på
mobilpay til kasseren.

b. Ingen forslag
c. Bestyrelsen foreslår, at

igangsætte et stort
dræningsprojekt slut
august/start september, der
ønskes et lån fra foreningens
disponibel konto.

d. Dagsordenen er klar til
generalforsamlingen.

Byggesag: Ingen byggesager

Havesalg Have 35 er sat til salg

Køkken Projektet “nyt køkken” er i gang - der
mangler gulv og i næste weekend
fortsætter opsætning af
køkkenelementerne. Der sættes spot
i loftet.

Ishus Huset gøres klar til den forestående
sæson. Og det bliver godt  - på et
tidspunkt ….

Voldens fremtid I forbindelse med drænings-projektet,
skal volden gøres mindre, når vi har
en maskine til rådighed. Siden mod
Dyrekolonien skal fræses og siden
med Hirtshalsvejen skal vedligholdes,
og der skal plantes endnu mere på
siden mod Hirtshalsvejen.

Punkter til næste møde Flytning af Skt. Hans bål



Evt. Formanden sender et nyhedsbrev ud,
med invitation til standerhejsning,
lørdag d. 2. april kl. 9.30. Tilmelding
nødvendig!

Næste møde 26. marts 2022 umiddelbart
efter generalforsamlingen


