
Bestyrelsesmøde
Søndag den: 4. juli 2021

Tilstede: Anders,, Anette, Marianne, Lis, Stine Maria og Taseraq
● Finder sted hos: Anders
● Referent: Taseraq
● Ordstyrer: Taseraq

1. Containerdag - 06/07-2021
● Der kommer til at være vagt ved containerne ift. ny krav om komposterbart

haveaffald. jf. Generalforsamlingen 2021.
○ Finn
○ Michael
○ Anders

■ evt. kan Brian hjælpe til.
● A3-skilte bliver opsat ved container og opslagstavlerne om at der kun er

komposterbart haveaffald der må i containerne.

2. Havegang:
● Der går 2-hold på havegang.
● hvordan fungere fritagelse?

3. tlf. nr./kontakt til bestyrelsen/foreningen.
● taletidskort bliver købt til foreningen. nummeret vil være på runde hos alle

bestyrelsesmedlemmer, pr. uge basis.
● email adresser skal også oprettes når der er styre på det tekniske.

4. adminstrativt
● Hvordan kommer vi til at arbejde, med data/kommunikation.
● skal først lige have et overblik af det indgivne materiale fra det forrige

bestyrelse, inden vi kan komme op med arbejdsmetoder.
● alt kontakt fra medlemmerne skal dokumenteres og foretrækkes på

skrift/email, for at lettere kunne dokumentere samt behandling af forespørgsler
osv.

5. Bestyrelsesmøder
● bestyrelsesmøder vil foregå på den første mandag i måneden.
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● vinterhalvår justeres efter behov.

6. vej i foreningen
● forslag: vedlighold af vej i foreningen, er der evt. en nemmere løsning?
● forslag: undersøg om der er mulig for en vejhøvl til næste general forsamling.
● forslag: skal alle huller i vejen ordnes med hjælp fra en i foreningen pris

1000kr per måned?
skal det være et valg som medlemmer kan tilslutte/abonnere sig til?

● kasserer lade sig høre fra bunkermand om hvad der er muligt.

7. Bilag - bank
● Der skal være 2 der godkender banktransaktioner.

- Anders - Formand?
- Anette - Kasserer?

● Godkendelse af Bilag, hvordan skal det foregå?
● Tilbage betaling af leje
● det hele skal dokumenteres!
● Ny regnskabsprogram til kassereren. 2-300kr per måned. (e-conomic.com)

8. Evt/undersøges til næste gang.
● forslag: hvad med vejskilte af træ, evt. med hjælp fra nogen fra foreningen?

○ er det vigtigt lige nu? Lis og Stine Maria undersøger, men spørg først
Bunkermand Finn, som har et andet dialog om vejskilte.

● Hvordan kommer ventelisten til at fungere?
● Hvordan fungere udelukkelse af medlemmer som bor ulovligt?
● “Onboarding” “velkomstpakke” af nye kolonister,

9. klager
● Der er kommet en klage om nogen der bor i foreningen året rundt.

da vi lige umiddelbart ikke kan håndtere dette form for klage, skal bestyrelsen
læse op på hvad proceduren er.

Side: 2 http://www.hsvesterkaer.dk
mail@vesterkaeret.dk

http://www.hsvesterkaer.dk
mailto:haveselskabetvesterkaer@gmail.com

