Referat bestyrelsesmøde Hf. Rosenvang

Godkendt

Dato:

22. september 2020

Deltagere: Jan #47, Morten #4, Carsten #32, Edvard #28, Peter #12 og Maria #27
Fællespladsudvalget: Helen #14, Pernille #8, Celeste #43, Nina #11 deltog
den første halve time.

1. Fællespladsudvalget
Fællespladsudvalget deltog i første del af bestyrelsesmødet med følgende punkter:
•

P-pladser
Det var meningen, at den tomme plads skulle have været inkluderet til skraldeområdet og arbejdet skulle være foretaget ved arbejdslørdagen. Den blev aflyst og pladsen har stået tom. Nu står der skraldespande og batteribeholder. Og Bestyrelsen og
Fællespladsudvalget tog en snak om muligheder. Pladsen bliver inddraget til affald
og storskrald/haveaffald ad hoc indtil videre.

•

Vejbump
Fællespladsudvalget ville gerne vende muligheden for bump på vejen mellem #11
og #35.
Det blev besluttet at der kan købes bump til de steder, hvor det giver mening.
Desuden kigges der på indkøb af skilte med ”9 km” til erstatning for skilte med ”15
km”.
Ansvarlige: Fællespladsudvalget

•

Storskrald
Hver gang der er storskrald, bruger Nina #11 mange timer på at sortere affald, der
enten ikke er placeret korrekt eller slet ikke hører til storskrald. Og det er selvfølgelig ikke meningen! Det er stadig vigtigt at understrege, at alle andelshavere selv er
ansvarlige for at sikre korrekt sortering og selv at skaffe sig af med det affald, der
ikke hører til storskrald!
Der bliver udarbejdet sedler med hvad man må og hvad man ikke må lægge til storskrald. Sedlerne bliver husstandsomdelte. Og er man i tvivl så spørg!

Mens Nina holder barsel, overtager Edvard #28 arbejdet med at lave aftaler med
kommunen om storskrald, melde datoer ud til andelshaverne og sætte kegler op på
pladsen.
•

Fællespladsen
Fællespladsudvalget vil gerne arbejde på flere sociale arrangementer for andelshaverne og ville drøfte forskellige muligheder for indretning af fællespladsen.
Udvalget vil på næste generalforsamling præsentere forslag til pladsen og de tager
fat i Henrik #34 og Thomas #9 for at tale om legepladsen.

•

Årshjul
Pladsudvalget har planer om at få lavet et årshjul, der skal husstandsomdeles, så
alle i haveforeningen er klar over hvornår der sker hvad og hvem der er ansvarlige
for det. Og med henblik på at få flere til at deltage i de forskellige arrangementer.

2. Byggesager:
Der er pt. 3 verserende sager om brandsikring.
Der er faldet endelig dom i klagesag og efterfølgende dispensationsansøgning som
blev påbegyndt i 2016.
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:
Peter har kontaktet Rådet for sikker trafik. De kommer ikke ud i forbindelse med ønsker, men laver kampagner som bliver kørt hvor de selv mener der er behov.
Carsten bestilte en fotovogn, der stod på Mørkhøjvej en hverdag mellem ca. kl. 16.00
og kl. 21.00. Man får desværre ikke resultatet at vide, så vi ved ikke om det har haft en
virkning på den korte bane.
4. Økonomi:
Carsten fortalte, at økonomien ser fin ud, alle har betalt haveleje til tiden og vi ser ind i
en tid med de lidt større udgifter.
5. Vand:
Edvard fortalte, at forbruget ser fint ud – det ligger på 8 m2. Når det har ligget lavest er
det på 7,4 m2 i døgnet og højest 9,7 m2 i døgnet.
Næste møde: Tirsdag den 6. oktober kl. 17.30 hos Maria #27
Indmeldelse af #13 Anne, Lasse og Otto og #20 Ida og Emil

