Bestyrelsesmøde N/F Sundvænget 5. december 2019
Deltagere: Vibeke, Robert, Jeanett, Laura, Karin, Susanne
Deltog ikke: Jakob
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser.
2. Godkendelser af referat 2. november 2019
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
- Robert har aflæst strøm- og vandmålerne til henholdsvis 96 kwh og 5.091 m3. Begge
aflæsninger foretaget i november ved lukningen af haven. Robert følger forbruget i
løbet af vinteren. Foreningens maling er sat i depot.
- Robert har undersøgt, at det er enkelt at lave et udekøken ved toiletbygningen, så
bestyrelsen kan tage det med i budgettet for 2020.
- 2 udmeldelser mere siden sidste møde, så i alt har 6 medlemmer meldt sig ud siden
lukningen af haven. De udmeldte begrunder udmeldelsen med fraflytning fra området,
alder eller sygdom.
4. Nyt fra kassereren
Det realiserede resultat i 2019 blev gennemgået. Der er nu indbetalt for manglende
fællesarbejde fra størstedelen af medlemmerne. Laura følger op på de få medlemmer, som
fortsat mangler at indbetale.
5. Orientering om projekt – digitalisering af forening og bestyrelse v/Laura
Digitaliseringen begynder i midten af december. Hjemmeside m.v. er klar inden
generalforsamlingen.
6. Orientering om diverse vedr. generalforsamling 2020 v/ Vibeke
a) Dato
Mandag d. 9. marts på Loftet på Øresundsvej 4.
b) Dirigent
Susanne Henriksen.
c) Referent
Susanne Lassen.
d) Genvalg
Lene Christiansen ønsker ikke genvalg. Susanne Henriksen og Vivi Logan ønsker
genvalg. Vibeke ønsker genvalg som formand.
7. Generalforsamling 2020 – forslag fra bestyrelsen
a) Husregler
Husreglerne godkendt. De skal godkendes af generalforsamlingen.

b) Renovering af Noahs Ark
Udkastet godkendt. Skal godkendes af generalforsamlingen.
c) Bestyrelsens handlingsplan
Vibeke laver liste over hvad bestyrelsen planlægger i 2020, 2021 og 2020, så man
hurtigt kan få et overblik over de forventede tiltag.
Haven åbnes 4. april 2020 kl. 10.
Arbejdsdage 2020:
• lørdag 18. april kl 10-14
• søndag 19. april kl. 10-14
• torsdag d. 20. august kl. 16-20
• tirsdag d. 8. september kl. 16-20
8. Evt.
Intet til dette punkt.

