Referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2019 Charlottehøj Haveforening
Sted: Hos Lotte (have 61) kl. 18:00
Fraværende: Flemming. Annette har meldt afbud.
Ordstyrer: Christine
Dagsordenen blev godkendt.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. august 2019 blev ikke godkendt.
Der kommer kommentarer fra Dan og Tine.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. august 2019 bliver sendt til alle i bestyrelsen og
suppleanter når rettelserne kommer fra Dan og Tine.
Tine har meldt ud at hun af personlige årsager og salg af haven, træder ud af
bestyrelsen.
1. Suppleant, Flemming Nør Nielsen, Have nr. 117 bliver informeret om, at han skal
træde til.
Information fra formanden (herunder havesalg).
Havesalget går stille og roligt.
Have 111 Bliver overdraget fra søn til far og søster, og der bliver skrevet under i
weekenden.
Have 121 bliver underskrevet i weekenden.
Have 93 og 1G er sat til salg.
Have 1A kommer til salg.
Repræsentantskabsmøde 11.09.2019
Der var mange gentagelser om de forskellige byggeregler.
Andre haveforeninger har problemer med prissætning i forbindelse med kloakering.
Der er forsat uafklaret, hvornår haveforeningen bliver kloakeret.
Johnny fra kredsen bliver inviteret til næste års generalforsamling for at fortælle om den
politiske situation i forhold til kolonihaveområderne.
Parkering på Magnoliavej
Der kommer mange spørgsmål fra have 45.
Alle de spørgsmål er besvaret i diverse dokumenter som bestyrelsen sender til alle.
Dan formulerer et brev til have 45 og sender det til alle i bestyrelsen inden brevet bliver
sendt til have 45.
Gæster til foreningens arrangementer
Bestyrelsen er enige om, at tage emnet op, hvis det bliver et problem med gæster
udefra til foreningens fællesarrangementer.

Økonomi (herunder haveleje)
Der er kr. 412,792 på foreningens konto.
Der kommer et krav om at alle medlemmer i foreningen skal opgive deres CPR-nummer
fra næste år.
Dan og René tager til kredsen for at høre, hvad andre haveforeninger gør.
Charlottemarked
Dejlig dag med glade mennesker
Der var 10 boder til markedet.
Andreas kor gav koncert til Charlottemarkedet til stor fornøjelse for alle som hørt dem.
Tak til Andrea.
Kommende arrangementer
Flagnedtagning den 27. oktober 2019 kl. 16:00 (Rene)
Præmiefesten 26. oktober 2019 16:30(Lotte)
Hanne Kuhlmann fra have 52 kan ikke slev deltage i præmiefesten den 26. oktober 2019.
Hun har forespurgt om hun kan overdrage invitationen til sin nabo.
Bestyrelsen var enige om at invitationen er personlig og at man ikke kan overdrage til
andre.
Dan svarer Hanne Kuhlmann
De udvalgte må gerne have en gæst med til præmiefesten. Fra hver have kan der max.
deltage 2 personer inklusiv havejeren.
Skurvognsvagter
26.09 Lukket
2.10 René
10.10 Christine
16.10 Lukket(efterårsferie)
24.10 Ane
Evaluering af åbningstider for Skurvognen bliver sat på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde.
Evt.
Foreningen siger nej tak til hestemøg til 2020.
Lotte har stillet spørgsmål om pladsmandens opgaver.
Lotte forslog, at foreningen holder kursus for nye kolonister, hvor de bliver informeret
om basalt havebrug og vedligeholdelse af haven og foreningsliv.
Der er havevandring i næste uge.
Bestyrelsesmedlemmer skriver til Lotte inden den 5.10.2019 om, hvor mange der vil
deltage til præmiefesten.
Næste bestyrelsesmøde den 22.10.2019 kl. 18:00 hos Ane (Have 66)

