
Referat bestyrelsesmøde Eriksminde d. 4. maj 2021

Dagsorden Beslutning Ansvarlig

Tilstede: JP, JG,
JJ, BR, LM, KJ og
HD

Godkendelse af
referatet

Referatet er godkendt



Siden sidst Have 67, 78, 83,109 er blevet solgt

Have 18 og 77 er til salg

Haveopstartskaffe-dagen var en god dag med fin
deltagelse.

Arbejdsdagen: god opbakning med flere end 40 haver
repræsenteret, god stemning og dejligt at se nye
ansigter😊

Vejen er blevet repareret.

Kredsen og forbundet har sat en undersøgelse i gang,
som er sendt ud til medlemmerne.

Der er valgt ny kredsformand, der afholdes kredsmøde
i den kommende uge.

Kompostpladser: Bestyrelsen har fået henvendelser
om uønsket affald forskellige steder. Evt. tydelig
markering om kun haveaffald på kompostpladserne.

Hjertestarterarrangement: 11 tilmeldt fysiske ruter,
5000 kr. indsamlet online. Hjertestarteren er næsten
hjemme til Eriksminde.

Rotter i en have i løbet af vinteren, det er anmeldt til
kommunen, som har været her.

Der lægges ”visitkort” ved opslagstavlerne med
telefonnummeret til kommunens
skadedyrsbekæmpelse, hvor der også gøres
opmærksom på at hjælpen er gratis.

Fra 15. maj 2021 er klubhuset igen lejet ud. De sidste
småting ordnes fredag, så lokalet er klar til udlejning.

Økonomi

Regnskab

Orientering fra
kassereren

Alle haver har betalt haveleje. Der er blevet sendt et
par rykkere, som også er indbetalt.



Generalforsamling D. 11. juni 2021 hæves forsamlingsforbuddet til 100
personer – generalforsamlingen afholdes d. 12. juni kl.
10.00 i klubhuset.

Dagsordenen sendes ud i god tid.

Hjertestarterarrang
ement d. 30. maj

Arrangementet starter ved klubhuset kl.10.00 – der
serveres rundstykker og kaffe, som bestyrelsen står for.

Byggesager Byggesager:

Have 17 – drivhus – godkendes af bestyrelsen

Have 61 – overdækket terrasse – kan ikke godkendes

Have 67 – nyt hus – godkendes af bestyrelsen

Have 83 – nyt drivhus – godkendes af bestyrelsen

Kommende
havesalg

Pt ingen kommende havesalg

Havegennemgang

Der afholdes havegennemgang tirsdag d. 1. juni –
bestyrelsen mødes kl. 17.00 og gennemgår haverne i
foreningen.



Punkter til næste
møde

-

Evt. Brandforsikringerne blev diskuteret. Den er
obligatorisk, og nævnes på generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.30 i klubhuset


