Bestyrelsesmøde 25/11-2020
Fremmødte: Vonni, Dorthe S, Dorthe M, Sanne, Benna
Afbud. Lasse, Mumi

1. Kommunikation,
Det henstilles til at bestyrelsesmedlemmer ikke deltager i dialog på de sociale medier.
2. Købmanden
Bestyrelsen mener ikke at de krav Købmanden stiller kan honoreres, og mener derfor at vi
skal tilbage til den oprindelige kontrakt. Dette informerer vi købmanden om at en
bestyrelsen ikke kan godkende først udsendte forslag.
Regning fra Købmanden der ønsker ekstra tillæg på 12.000 dkk som terrassen blev dyrere,
hvilket bestyrelsen enstemmigt har Sagt nej til budgettet var 30.000 DKK.
3. Ansatte i forening (Foreslår rengøringsfirma næste sæson så vi slipper for at betale løn
mv.)
Der indhentes tilbud på rengøring, så bestyrelsen slipper for indberetning af skat
feriepenge mv. Bestyrelsen indhenter 3 tilbud.
4. Økonomi
Alle lønninger skal opgives til skat, det gælder alle der gør rent, vurderinger mv.

5. Bordet rundt
Toiletbygning 3 bestyrelsen har modtaget tilbud, vi mangler at sikre at tilbuddet er incl.
Montering. Når vi har fuld afklaring, sætter vi i gang, hvis prisen hænger sammen. Håber
at sikre at der er toilet til foråret når sæsonen starter.
Frugtlund er en realitet, og vi har fået bevilliget 100.000 DKK fra Amager Vest Lokal
udvalg og den bliver anlagt af en gartner, bag ved bålpladsen. Erik er førertrøjen.
Sikringsgruppen, er i gang med Københavns kommune for at finde ud af hvad der er
muligt for at sikre haveforeningen for indbrud.
Perlen: vi har en dialog om anvendelse af perlen til private formål og det skal ikke være
muligt uden betaling af honorar for leje.

Hvis man har gas inde i huset, skal der skiltes på havelågen, det er et krav fra
Brandvæsenet.
Det er et krav at alle nye haveejere skal have en brandforsikring. Sådan set gælder det
også det nuværende.
Næste bestyrelsesmøde 16. december kl. 17.00 samme sted Dronningensgade 18.

