BESTYRELSESMØDE D. 19.10.20
TILSTEDE: Nils, Søren, Signe, Jytte, Tine, Maria.
REFERENT: Maria.

1. VICEVÆRT: Til næste møde, tænkes der over, hvor mange timer, der er relevant at bruge på
vicevært jobbet som helhed. Nils vil gerne stå for hækklipning og vedligehold.
2. HJERTESTARTER: Signe og Søren har været til møde med Engdraget og Elmely. Vi har fået
en hjertestarter af én fra Elmely. Signe og Søren går videre med at undersøge, hvad et
abonnement koster, meningen er at placere den i den gamle telefonboks imellem os og
Engdraget, så vi kan dele hjertestarteren. Nils undersøger, hvordan der etableres strøm i boksen.
3. FLAGREJSNING: Hasse, have 111 har varetaget det arbejde i år, og skal honoreres med
nogle flasker vin, Tine sørger for det.
4. ÅRSBERETNING: Søren foreslår, at vi på bestyrelsesmødet inden en generalforsamling, kun
har ét punkt på dagsordenen, nemlig, årsberetningen, hvor alle bidrager med punkter, der skal
med i beretningen. Regnskab og budget, skal gerne være klar inden. Det vedtages at gøre dette
op til generalforsamlingen i 2021.
5. ANDELSBEVIS: Nils har revideret det dokument, der underskrives ved haveovertagelser. Fra
at hedde kontrakt, kaldes det nu andelsbevis. Nils påfører, at der betales 10% af grundværdien
60.000 kr. eksklusiv fællesarealer, til foreningen.
6. OPMÅLING AF HAVER: Der er lavet ny opmåling af have 55 og 57, der begge ligger ud til
stien, og blev mindre i forbindelse med metrobyggeriet. Opmålingen vedlægges havernes
brugsretsaftaler.
7. HAVELEJE: Der er uoverensstemmelser vedr. haveleje, hvilket der arbejdes videre med på
næste bestyrelsesmøde.
8. § 2 FONDEN: Da Danske Bank nu giver minus renter for vores indestående, har Nils
undersøgt muligheden for at skifte bank til Arbejdernes Landsbank, hvor dette ikke er tilfældet.
Der er enighed om, at det gør vi. Jytte går videre med bankskifte og i den forbindelse etableres en
konto lig med § 2 fonden, som nu kaldes konto til Fortbo’s forskønnelse. Kontoen er, hvor
pengene fra haveoverdragelser kommer ind.
9. EVT.: Søren spørger ind til, hvordan vi skal forholde os til misligeholdte huse, der kan være til
fare for evt. børn, der går derind. Ingen afklaring pt.
Søren opfordrer til deltagelse i et kommende møde om parkeringsregler for vores område.
Hvis Fortbo indkøber 1 big bag med stengrus, så vil Preben, have 139 og Frank fra have 83 gerne
stå for at fylde stengrus i hullerne på stien. Nils bestiller stengrus.

Næste møde bliver d. 9.11.20 kl. 19 i Fælleshuset.

