
Referat af bestyrelsesmøde i H/F Klausdalsbro d. 30.3.22 

 

Til stede: Sanne, Yvette, Torben, Peter, Anette, Emil, Jørgen, Lotte, Laura. 

1. Godkendelse af referat:  Godkendt. 

2. Nyt fra kassereren:  
Regnskabet er nu godkendt. Revisorerne har møde med bogholderen i maj måned, idet de har nogle 
afklarende spørgsmål. 
Vi har fået en plan over hvornår kuberne tømmes. 
Der er betalt kr. 40,- for meget i forsikring pr. have i 2021. Reguleres senere. 
Pr. 1.5 får vi månedligt statusregnskab. 
Vi har fået en donation som gør det muligt at afholde en bustur til Bedstemor Anns bondegård. Det 
bliver d. 22.7.22. 
Som bekendt er havelejen sendt til betaling. 
Ventelisten lukkes efter 1.4 idet der er over 200.  

3. Nyt fra formanden: 
Solgte haver: Have 211, have 212.  
I gang med salg: Have 184, have 183, have 82, have 64. 
Facebook: Flere er medlem uden at hører til. Vi sletter, når vi støder ind i nogen. Bestyrelsens 
mailadresser kommer på siden.  
Trailere skal registreres på ejerne. Foreløbig har Sanne hørt fra 7. Der er 23. Sanne laver opslag. 

4 Nyt fra Huset: Herunder indkøb af inventar: 
Der åbnes for fredagsbar fra d. 29.4. Der er fortsat søndagsåbent. 
Der mangler mange ting i køkkenet, og servicet skal også suppleres.  

5 Generalforsamlingen: 
Anette Dideriksen er dirigent. Vurderingsudvalget og husudvalget skal skrive under på at de har 
tavshedspligt. Indkomne forslag: Sanne har lavet ændringsforslag til have 130s. Godkendes. 

6 Nyt fra festudvalget: 
Lotte har haft kontakt medmusikerne om forlænget spilletid. 

7 Vandåbning/Vandholdets funktioner: 
Vandet fossede ud fra to haver.  
Fremover har vi vandåbning sidste lørdag i marts og folk skal være i deres haver hvis ikke andet 
aftales. 

8 Sæsonplan og fællesarbejde for 2022: 
Udkast vedtaget. 

9  Forslag/forespørgsler: 
Bestyrelsen havde fået henvendelser om regler for udlån af haven, folkeregistertilmelding mv. 

10 Evt: 
Rundvisning på Gammelgård: Bliver d. 18.5 kl 17. Udstillingen hedder ”Ved floden”. Rundvisning v/ 
kunstneren. Mulighed for at købe et let måltid efterfølgende i cafeteriet. 

Næste møde: Onsdag d. 20.4.22 


