Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2014
Indkaldt af:
Referent:
Deltager:

Afud fra:

Formand Lars M. Jensen
Sekretær Linda Andersen
Lars M. Jensen, Ejvind Wilms, Anny Petersen, Tom Atkins,
Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Dennis Kjærgaard og
Linda Andersen.
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Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 11.12.2014
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Meddelelser fra formanden og kloakudvalget
Lukkede punkter
Meddelelser fra udvalg
Beslutning om nye tiltag
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Referat
1.

Godkendelse af referatet fra 11.12.2014
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Økonomi
Økonomi
Status pr. 31.12.2014
Bankbeholdning:
Kassebeholdning:

-

1.137.270,42 kr.
11.824,89 kr.

-

regninger vedr. 2013 betalt i 2014 tilbageført driftsregnskabet 2013 : A-skatter, Advokat,
Kolonihaveforbundet mf.
Der er ingen restancer, og der er flere der har betalt forud.
Revisoren holder ferie i uge 5, så Revisionsmødet bliver den 5. februar kl. 18.30.
Budgettet bliver færdigt førstkommende weekend.
Opkrævningerne vedr. 1. kvt. er ved at blive sendt ud - via PBS

4.
-

Meddelelser fra formanden
Det birketræ, som stormen næsten væltede, fjernes.
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-

Der bliver ikke plantet et nyt.
Der er sendt breve til de havemedlemmer, der har etableret udgang til Provst Bentzons Vej,
med anmodning om, at de skal etablere hækken igen.

4A. Lukkede punkter
Orientering om:
Div. Advokat- & fogedsager
Div. klagesager
5.

Meddelelser fra Udvalgene
Forretningsudvalget
Deklarationen er skrevet under af Kolonihaveforbundet, så mangler Gladsaxe Kommune at
skrive den under, dernæst skal den tinglyses.
Generalforsamling 25/03-2014
Vi prøver at finde en dirigent og har i den forbindelse kontaktet vores advokat, for at høre
om de kan stå til rådighed. Det kan de godt og prisen er ca. 15.000 kr. eks. moms.
Vi undersøger andre muligheder, Søren kontakter en advokat, han kender og hører om
han kan og hvor meget det vil koste.
Tryk af indkaldelsen til generalforsamlingen, fortsætter med den trykker vi altid har brugt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 31/01-2014.

-

Servicehusene
Vaskeripriserne har stået stille siden vaskeriet blev opført, så der var forslag om at hæve
priserne.
Det blev besluttet, at forhøje priserne med 5,00 kr. pr. vask og tørring.
Der er købt nye badeforhæng
Der er ønske om, at få skilte op med rygning forbudt på vaskeriet.
Vi får sat skiltene op inden åbning.
Vaskeriet åbner 29/3-2014.
Vand
Vandet åbnes lørdag den 22/3-2014, hvis vejret tillader det og lukkes lørdag den 25/10-2014.
Kloakering & Forskønnelsesudvalgene
Kloakudvalget
Udbuddet sendes ud medio januar.
Næste møde i kloakudvalget bliver den 23/1-2014.
Forskønnelsesudvalget
Dennis fremlagde og omdelte skitseforslaget fra arkitekten.
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Udvalget arbejder videre med planerne - der er ikke planlagt nyt møde.
Dræn
Der bliver ved med at komme ”snask”, som tilstopper rørene.
Ejvind kontakter Poul for at høre, hvad der kan være galt.
Renovation
Storskrald den 24-25/5-2014.
På grund af kloakeringen er det ikke muligt at have storskrald i september, som vi plejer.
Den ødelagte det grønne bur til containeren kan ikke laves. Firmaet kontaktede os for at få
målene. De vil sende
en ud for, at se på det. De vil muligvis udskifte de beskadigede dele.
Vi afventer tilbagemelding fra firmaet.
-

Der har igen været problemer med tømning af containeren ved Købmanden.

-

Arrangementer i 2014
Loppemarked: 1/6 og 3/8-2014
Sommerfest: 9/8-2014
Pensionisttur: 27/8-2014
Præmiefest: 25/10-2014

7.

Eventuelt

8.

Næste bestyrelsesmøde/ Revisionsmøde
5. februar 2014 kl. 18.30

Referat

Formand

Lin/da Andersen

Lars M. Jensen

Bestyrelsesmedlem

