Grundejerforeningen Havnestad - Bestyrelsesmøde
Referat bestyrelsesmøde den 14. maj 2018 kl. 19.00 hos Nils (Pressesiloen)
S L U T T I D S P U N K T 21.30
Flg. deltager:
Christian Christiansen (CC)
Dan Pio (DP)

Martin Skanderby (MS)
Annemette Hyldgaard (AH)

Nils Kruse (NK)
Per Dahlin (PD)

Afbud:
Max Katzenelson (MK)
Annemette, referent
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ikke godkendt

2.

Besøg af Gitte fra Pressesiloen

Pressesiloens beboere er meget plaget af støjen fra havneparken på de varme dage. I den
forbindelse havde vi på bestyrelsesmødet besøg af Gitte, som foreslog at vi sætter skilte op
med anvisning for støjniveauet.
Vi tager dette punkt på næste bestyrelsesmøde.
3. Praktiske ting
1. Hvordan vil vi opbevare vores filer fra nu af? Skal vi eventuelt lave en Dropbox?
2. Hvor mange møder vil vi have om året, både med og uden CEJ, se vedhæftede årshjul
3. Spilleregler – Hvordan skal vi agere fremover? Sammensætning af arbejdsgrupper og
ansvarsområder.
4. Hvad skal vores holdning være til arrangementer fremover?
5. Godkendelse af fakturaer.
6. Mødetidspunkter
Beslutning:
1. Der er et login på hjemmesiden, Hanne kontaktes for at få dette (Dan Pio). Er der
problemer med persondataloven.
2. Christian tjekker kontrakt med CEJ. Datoer for næste års bestyrelsesmøder er fastlagt
og sendes separat på årshjulet. Herunder mødetider.
3. Spilleregler, fordeling af ansvar for opgaver og hvordan arbejder vi sammen.
4. Der er lidt uenighed om hvordan vi stiller os til arrangementer i Havneparken. Måske
kan vi sætte prisen op for at få en ekstern til at følge op. Vi bringer emnet op på vores
strategidag i august. Indtil da tager vi det ad hoc.
5. Christian godkender fakturaer sammen én eller flere fra den relevante arbejdsgruppe.
6. Mødetidspunkter er typisk kl. 19 med mindre der er andre hensyn
4. Konstituering af opgaver
Indstilling:
Bestyrelsen blev enige om, at det var en god ide med arbejdsgrupper til de forskellige
områder, således ansvaret og beslutninger bliver uddelegeret.
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Økonomi: Per, Dan
Hjemmeside/Facebook: Dan, Max
Drift- og vedligeholdelse: Christian, Annemette
Forskønnelse: Max, Nils
Arrangementer: Nils, Martin
Beslutning:
De ansvarlige skal komme med en status på hvert bestyrelsesmøde samt et oplæg til
strategidagen.
5. Strategien for Grundejerforeningen Havnestad
Indstilling:
Beslutning:
• Det besluttes, at der afholdes en strategidag i august, hvor der er fokus på hvilke mål
vi vil arbejde med de kommende år.
6. Indsigelse af godkendelse af containerplads
Se vedhæftede.
Beslutning:Christian tager fat i Bjørn for at få en mere tydelig forklaring på
beslutningsprocessen vedr. Stillingstagen til ansøgning fra Axel Heides gård.
7. Økonomi
Se vedhæftede.
Beslutning: Økonomiudvalget arbejder videre med tallene og vender tilbage til næste
bestyrelsesmøde.
8. Hjemmeside/Facebook
Indstilling:
Beslutning: Kommunikationsgruppen tager fat i dette til næste møde
9. Drift- og vedligeholdelsesplan (DVP)
Indstilling:
Beslutning: Arbejdsgruppen arbejder med Jan om at få udarbejdet en mere detaljeret plan
med hvornår arbejdet udføres og hvad prisen bliver. Følges op på næste bestyrelsesmøde.
10. Forskønnelse
Indstilling:
Se vedhæftede,
Beslutning: Udvalget kommer med et forslag til strategidagen
11. Arrangementer v/XX
Indstilling:
Hvem skal være kontaktperson ift. Thai Festival, d. 30. juni.
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Sampling på Islands Brygge, se vedhæftede.
Beslutning: Nils er kontaktperson for Thai festivallen. Vi siger nej tak til sampling på Islands
Brygge da det er sampling af alkohol.
12. Orientering v/ formanden
Status:
Tidsbegrænsede parkeringszoner på Islands Brygge, se link:
http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/07052018/edoc-agenda/ea6edf64-ad00428e-bb6b-7e24dee1eacf/97cc420b-1764-4d6f-9a62-49914fc0b542

13. Nyhedsbrev
•

Formanden vil udarbejde et nyhedsbrev til foreningens medlemmer, for at fortælle om
hvilke ting vi arbejder med og hvad der ellers kunne være interessant.

Eventuelle punkter til næste nyhedsbrev:
• Ingen punkter i dag.
14. Næste møde, herunder evt. punkter til næste møde
•

Ingen punkter

15. Eventuelt
•

Ingen emner

