
Referat bestyrelsesmøde Eriksminde d. 17. august 2021

Dagsorden Beslutning Ansvarlig

Til stede: JP, JG, JJ, LM, BR,
HD
Fraværende: KG

Godkendelse af referatet fra
sidste bestyrelsesmøde

a. Opfølgning på opgaver fra
sidst
Siden sidst Der er solgt 4 haver siden sidst. Have 4, 75, 112 og 113.

Pt. er der en enkelt have til salg – og der står 3 personer
på venteliste.

Der er afholdt to arrangementer – Skt. Hans og
loppemarked – med meget fin tilslutning.

Bestyrelsen har købt et kolonihavehus, som er placeret
ved Mælkebøtten – der tænkes store tanker med huset –
både ude og inde.

Formanden er blevet kontaktet af kommunen, da der er
træer mellem Hirtshalsvejen og kolonihaverne, der
generer haveejere. Kommunen har givet tilsagn til, at der
bliver ryddet op. Der er aftalt et møde i september for at
aftale nærmere.

Der skal fjernmåler på vandmåleren, bestyrelsen skal i
gang med at søge om fritagelse om
vandafledningsbidrag

Økonomi

● Regnskab

● orientering fra kasseren

● plan for indkøb/opgaver
der ønskes lavet i 2021

Regnskabet er gennemgået og godkendt

Intet nyt

Der blev diskuteret forskellige ønsker – der arbejdes
videre på næste bestyrelsesmøde

Havegennemgang Bestyrelsen har været på havegennemgang tirsdag
d. 17. august 2021. Der rettes henvendelser til
ganske få haveejere omkring vildskud i hækken.

Fælles arbejdsdag d. 31.
august

Der planlægges opgaver – og bestyrelsen er vært
med pølser og brød samt øl og vand

Byggesager Ingen byggesager!

Kommende havesalg Have 18 sælges fredag d. 27. august 2021.
Velkommen til de nye haveejere



Mosteridag d. 18. september Planlægges af festudvalget. I bestyrelsen blev det
diskuteret, at vi har brug for mere hjælp i
festudvalget for at kunne opretholde foreningens
arrangementer.

Der er en indbydelse på vej….

Sensommerfest d. 2. oktober Der er en indbydelse på vej….

Punkter til næste dagsorden Ingen pkt pt
Evt: Fælles indkøb af hækplanter til efteråret – der

kommer besked.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. september.

Tak for god ro og orden.


