Referat bestyrelsesmøde 30. April 2019 A/F Pilegårdens Haveby
Til stede:
Afbud:

Johan Staureby, Niels-Ole Stjernstrøm, Lene Nielsen,
Morten Ibsen, Mette Sørensen, Anita Olsen
Christina Majgaard

Fordeling af opgaver
Oplæg til medlemsmøde = Johan, Morten og Mette
Laver med oplæg til medlemsmøde med tema om fremtiden.
Skal vi være en haveforening eller en parcelforening?
Haveaffald/storskrald = Anita og Lene undersøger mht. containere og udmelder datoer
Renovering = Morten
Stadig et stort problem, hvordan løses det fremover også i vinterperioden?
Opgaver:
Opkrævning for kørsel af jord – Morten laver liste til Ole
Skilte på vejene, så posten og andre kan finde vej - Morten
Skilt på Lindevej - Morten
Postkasserne skal væk fra det hvide hus, seddel til posten, så der ikke afleveres post i det hvide
hus, men ude i de enkelte huse – Ole?
Info om at haverne igen skal synlige postkasser - Nyhedsbrev
Skilte med hastighedsbegrænsning – Morten kommer med forslag
LågenPoppelvej faktureres til Gitte+Gitte, som afregner selv med Combigroup – Ole
Christina/Wind inf. vedr. 2 personer der (måske) stadig er tilmeldt det hvide hus – Mette
Fællesspisning for alle før bestyrelsesmøder = Facebook, hjemmeside + nyhedsbrev
Nyhedsbreve – Mette
Byggeudvalget = Morten og Christine
Deklaration ang. haveforeninger og byggeregler:
Deklaration om byggereoler skal lægges på hjemmesiden – Morten?
Diskussion om deklaration og byggeregler. Det noteres at der er ikke enighed i bestyrelsen
omkring gyldigheden af deklarationen.
Hvem kontrollerer deklarationens regelsæt bliver overholdes ved bla. færdiggørelse af byggeri?
Skal man som bestyrelsesmedlem gøre medlemmerne opmærksom på, hvis man opdager noget,
som åbenlyst forkert?
Arbejdsgrupper udenfor bestyrelsen:
Tro/love erklæring på bopæl i Gladsaxe til refusion af renovationsudgift.
Indsamling af medlemmernes adresser til brug for dette = Kate
Vandaflæsning og dato for dette? = Carsten M.
Flaghejsning – er Carsten eller Erik interesseret?
Dagrenovation – er Mogens og Jannie stadig interesseret i dette?
Opsamling efter kloakprojektet
1 års gennemgang - Ole, og Johan
Spørgeskema til medlemmerne?
Evt. - spørgsmål til bestyrelsen:
Laura vil gerne leje plads i det hvide hus til opbevaring – dette afvist af bestyrelsen
Næste møde tirsdag den 28. Maj 2019 kl. 19:00

