Bestyrelsesmøde d. 28.09.2019.
Mødedeltagere Henrik, Per, Sabina, Dorrit og Ilse.

Vi startede vores møde i solskin – fint vejr, men så blev det regnvejr og det så ikke ud til at
blive bedre, så vi besluttede at aflyse vores flagdag. Der var heller ikke mange mennesker at
skimte.
Vi vil gerne hilse det nye initiativ med havebladet velkomment – det er flot og interessant.
Vi vil opfordre jer alle til at komme med indslag til bladet.
Punkter:
1. Indgangs port til Danevang.
Vi tænker det kunne være en god ide, at rykke indgangen så den flugter med info-kassen
– så er det også muligt at parkere på området om vinteren. Henrik undersøger en løsning
med 2 pullerter som afspærring om vinteren. Der blev også nævnt en stationær træ-port.
Indtil vi har fundet en løsning, vil vi undersøge om det er lovligt at parkere 2 store sten i
indgangen. Hvis ikke, er der forslag om, at grave en stor pæl ned.
2. Generalforsamling.
Næste generalforsamling er d. 14/3 2020 kl. 10.
3. Års kalender 2020.
Åbning af Danevang d. 28.3 med flaghejs. Der åbnes for vand hvis der er frostfrit.
Havevandringer. D. 16/5 og 29/8 kl. 12.
Arbejdsdag d. 20/6 kl. 10.
Afslutning i Danevang d. 26/9 kl. 14.
Drændag. Info kommer senere.
Desuden snakkede vi en del om vores drænarbejde og der var godt nok en sløj opbakning til
vores drændage. En mulighed er at få Trekantens Kloak service til at skylle drænene
igennem 1 gang om året og så kunne vi selv stå for 2. gang. Et andet problem er at få
brøndene gravet frem og nogle af dem ligger dybt. Måske kunne problemet løses, ved at
forlænge røret i brønden så den kommer tættere overfladen.
Sabina foreslog en pavillon eller to af den mere holdbare slags. Så der ville være mulighed
for at samles – også i regnvejr.
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