Bestyrelsesmøde i Fælleshusforeningen 7. november 2018
Referat
1. Betaling af regninger og Dateas betalingssystem
Mette kontakter Datea for at høre, om vi kan følge med i vores regnskab på Dateas
”NETejendom”. Det vil give os et bedre overblik over vores økonomi og forbrug.
Det blev aftalt, at den i bestyrelsen, der har stået for en opgave, har ansvar for at følge op
på fakturaer og betalinger.

2. Juletræ og juletræstænding
Vi holder juletræstænding søndag den 2. december kl.16.30 med gløgg og æbleskiver.
Juletræet rykkes til plænen mellem BSV 66 og 77, hvis vi kan skaffe strøm til julelysene
der. Bestyrelsen ønsker at flytte juletræet fordi træerne på den store p-plads er blevet så
store, at de dækker for juletræet.
Mette undersøger, om vi kan få strøm på den nye placering.
Jesper bestiller juletræ incl. opstilling og nedtagning.
Lisbeth laver opslag til hjemmesiden.
Mette køber ind til gløgg og æbleskiver.

3. Hjemmeside og Facebook-side
Det besluttes at bestyrelsen overtager webmaster funktionen selv fra nytår.
Mette giver vores webmaster besked og får overdraget kodeord til hjemmeside og
Facebook-side.

4. Diverse status - grønne områder, legeplads, hal, havehusene
Grønne områder
De arbejder, der er aftalt med ”Træfældning og Haveservice” er udført. Arbejderne
omfatter lugning af Fælleshusforeningens to parkeringspladser, beskæring af det levende
hegn ved havehusene, beskæring af beplantning langs Krummediget og oprydning i
buskads ved birkelunden.
Aftalen med kommunens driftsafdeling om at klippe hæk og slå græs er forlænget med et
år, så den fortsætter i 2019.

Legepladsen
Der er bestilt to nye borde-bænkesæt til legepladsen hos værkstederne.
Vi har bedt Nature-Play give tilbud på vedligehold og mindre fornyelse af legepladsen.
Mette rykker dem.

Hallen
Vognene med madrasser har stået fremme i hallen et par gange, når Fælleshusforeningen
har adgang. Vognene er tunge og bør ikke stå fremme. Hvis det gentager sig, vil vi rette
henvendelse til KUC.
Havehusene
Jesper beder Kurt slukke for vandet til havehusene
Der er fortsat lang venteliste til havehusene.

5. Eventuelt
Et opslag på Facebook gør opmærksom på, at der er en revne i murværket på Vandtårnet.
Lisbeth orienterer KUC herom.
Der er møde i kontaktudvalget 5. december kl. 15.30. Mette og Jesper deltager.
Næste bestyrelsesmøde 13. december kl 20 hos Mette

