Referat af bestyrelsesmøde i NF Sundvænget d. 3. maj 2020 kl. 13
Tilstede: Vibeke, Mette, Laura, Robert, Lisbeth og Jeanett
Fraværende: Vilhelm
1)
2)
3)
4)
5)

Præsentationsrunde af ny bestyrelse
Dagsorden blev godkendt
Referat af bestyrelsesmøde 5.2.20 blev godkendt
Vibeke meddelte, at der er kommet 13 nye medlemmer, og alle jordlodder er nu i brug.
Bestyrelsen blev konstituteret, som følger:
Vibeke Lauesgaard: Formand
Robert Nielsen: Næstformand
Laura Ifversen: Kasserer
Jeanet Aamodt: Sekretær
Mette Esmark: Affaldsansvarlig
Robert og Jeanett deler: Tovholder på ad hoc (gødning, maling, toiletartikler mm)
Rollen som Pladsmand nedlægges, og honoraret fordeles blandt alle
bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter.

6) Laura gennemgik regnskabet og påpegede følgende:
• 2 af de nye medlemmer mangler fortsat at betale – vi afventer i maj
• Grundet Corona får vi ikke det samme i indtægt på udlejning af fælleshus
• Vi bliver nødt til at bruge kr. 5.200 mere på gødning, da alt det vi normalt bruger
på et år var ”væk” på en time. Folk er mere i haverne i år gr. Corona
• Hjemmesiden bliver i år på kr. 1.500, men fremadrettet vil det blive kr. 2.500
• Lena har efter aftalt bestilt brænde for kr. 2.000 til fælles brug ved shelter.
• Fremadrettet koster det kr. 50 for et sæt nøgler til foreningen.
7) Hjemmesiden (digitalisering af foreningen) blev rost. Laura har lavet et flot arbejde.
Fremadrettet står Robert for besvarelser af Info@sundvaenget.dk. - Laura sætter det
op. Derudover er der mailadresse til formand og kasserer.

8) Arbejdsweekend d. 16.-17.5.20
Grundet Corona kan vi ikke lave arbejdsweekend, som vi plejer, derfor har vi aftalt
følgende:
• Lave en digital afstemning i foreningen, hvor bestyrelsens forslag er at udskyde
renoveringen af Noahs Ark til sommeren 2021, da vi ikke kan få revet vægge og
tag ned ved fælles hjælp i år. Vibeke og Laura står for afstemningen, som vil
være ved simpelt flertal.
• Lave hegnet rundt om foreningen denne sommer i stedet for Noahs Ark
• Hvis medlemshus 18 & 19 planlagt til nedrivning i år skal nedrives, så må
beboerne af husene selv stå for det, da foreningens medlemmer grundet Corona
ikke kan hjælpe til. Hvis husene bliver revet ned, så kan der bygges nye
medlemshuse i år. Vibeke tager kontakt til de to huse og tømmerfirmaet.
• D. 16.-17.5 kommer der container, som Mette bestiller.
• Vibeke laver en liste, hvor man d. 16.-17. maj kan skrive sig på til 3 timers
oprydning af skraldet bag Fælleshus B samt etablering af cykelparkering som
fællesarbejde.
• D. 16.-17.5 kan medlemmer også komme af med skrald fra deres egen grund,
ved at køre det op i containeren, dog ikke byggeaffald og tagpap.
• Robert indkøber 10 trillebører med punktérfri dæk og 3 punkterfri dæk til de
trillebører, der er flade. Vibeke laver en tilmeldingsliste til samling af disse.
• Vibeke udarbejder lister over hvilke dele af haven (stier, fælles arealer mm)
forskellige huse bliver ansvarlige for at holde i år. Når man har lavet sit
fællesarbejde skriver man til Laura kasserer@nf-sundvaenget.dk, der holder øje
med dem, der laver deres fællesarbejde. Resten får den sædvanlige bøde for
manglende fællesarbejde. Dem, der har lavet skrald eller trillebører, har lavet
deres fællesarbejde.
• Vibeke udarbejder lister over rengøring af Fælleshus B, og Mette vil gerne stå
for at sikre rengøringen.
• Nyt tagpap på hus 10 er organiseret som fællesarbejde også.
• Deadline for al fællesarbejde er 1. september 2020
• Fællesarbejde der udskydes: Komposter, Noahs Ark, Udekøkken og Tagrender

9) Vibeke og Susanne har lavet et stort arbejde med fondsansøgninger til Noahs Ark, men
der har desværre ikke været positive tilbagemeldinger indtil videre. Mette og Jeanett
prøver at søge videre baseret på Vibeke og Susannes materiale.

10) Udekøkken skal laves af et VVS-firma, og Vibeke har fået en pris på kr. 20.000 inkl.
moms. Det blev vedtaget, at udekøkken udskydes til næste år (2021), da fælleshuset
ikke bliver brugt så meget i år, og foreningen har haft flere udgifter til gødning og færre
indtægter ved udlejning af Fælleshus B.

11) Næste Møde: 17. august kl. 13 i Haven
12) Eventuelt:
• Enkelte har oplevet problemer med at booke fælleshuset på nettet, hvis det
sker, kan de skrive til kasserer@nf-sundvaenget.dk. Laura laver opdatering af
bestyrelsen til indgangen samt information om levering af gødning. Jeanett
laminerer og sætter op.
• Der må IKKE stilles ting i fælleshuset uden aftale med Vibeke formand@nfsundvaenget.dk
• Jeanett prøver at kontakte Pindsvinets Venner for at høre, om vi må ”få” et par,
dog skal det tjekkes først med hensyn til vores sneglemiddel.

