Referat af bestyrelsesmøde i Danevang 17-06-2022

Deltagere: Bestyrelsen og Rasmus Gøta (have nr. 18)

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Rasmus Gøta vedr.
●
●
●

GDPR/ Facebook
Fælles ansvar
Parkering/ Trailer

Bestyrelsen mødtes og drøftede henvendelsen og havde indkaldt Rasmus Gøta til at deltage sidst i
mødet for at svare på henvendelsen.
Følgende blev besluttet efter en snak og fælles enighed.
●

GDPR/ Facebook
Bestyrelsen stopper med at bruge Facebook som formidlingskilde vedr. ting som sker i
Danevang, da Facebook gruppen er et privat anliggende og ikke har noget med
bestyrelsen at gøre. Vi har blot brugt siden til at formidle referater og invitationer, da vi ved
at en del ser siden. Bestyrelsens medlemmer kan fortsat bruge siden som privatpersoner
og kommentarer er ikke et udtryk for bestyrelsens holdninger.
Rasmus Gøta har overtaget administrator rollen på siden og er åben for at der er flere
administratorer. Han vil ligeledes oprette en Instagram-profil til haveforeningen, hvor man
kan lægge havebilleder op.
Fremadrettet vil information fra bestyrelsen kun være at finde på hjemmesiden eller i tavlen.
Henvendelser til bestyrelsen bedes primært sendes til
haveforeningendanevang@gmail.com, men man kan også ringe til formanden, hvis man
ikke benytter sig at email.

●

Fælles Ansvar
Bestyrelsen består at 5 frivillige havelejere, som ikke kan agere ”politibetjente” i foreningen,
da vi ikke er til stede til alle tider og også gerne selv vil have lov til at nyde vores haver i
vores fritid. Vi holder os til de opgaver, som vedtægterne foreskriver. At foretage
havevandringer to gange om året, at planlægge drændage, arbejdsdag og høstfest.
Det er bestyrelsens ønske, at alle brugere af haveforeningen selv tager ansvar for at
overholde de regler som er vedtaget af generalforsamlingen og hjælper hinanden med
dette. Danevang skal være det dejligt sted at være for alle.
Det skal være tilladt at påpege overtrædelser af reglerne overfor hinanden uden at det
medfører skæld ud og sure miner. Dette gælder for bestyrelsen og alle andre.
Bestyrelsen vil tage hånd om konkrete henvendelser i postkassen og kan også træde ind i
sager, hvor en konflikt er gået i hårdknude.
Husk det fælles kaffebord som holdes hver anden søndag af en frivillig gruppe i foreningen
og deltag gerne, så vi kan lære hinanden at kende.

●

Parkering/ Trailer
Vi havde en snak om de nye parkeringskort, som er indført for at der skal være plads til alle
efter et ønske fra forrige generalforsamling.
Trailer parkering i 3 dage, som blev vedtaget ved den seneste generalforsamling blev

drøftet og bestyrelsen vil arbejde videre med forslag om, at der skal have nr. på parkerede
trailere, så det er muligt at finde ejeren.
Vi gør opmærksom på at det er muligt at parkere ved stadion, langs kantstenen på
Vestbanevej og Thyrasgade.
Rasmus blev gjort opmærksom på mulighederne i vedtægterne om ændringsforslag til
gældende regler ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Forsikringssager kan bestyrelsen ikke gå ind i. Dette er et privat anliggende.
Bestyrelsen vil tage en snak med Muzli om aftalen om, at hans trailer må parkeres på
græsarealet ved toiletbygningen, så vi fremadrettet kan undgå tvivl om forsikringsansvar.
Bestyrelsen har modtaget en konkret henvendelse vedr. rotter i haven, som er forårsaget af, at der
fodres vilde katte med kattemad, som rotterne også godt kan lide. Rottefængeren har været her og
anmoder om at kattemad ikke ligger frit tilgængeligt i haverne. Bestyrelsen vil tage en snak med
den pågældende lejer.
Der er kommet en henvendelse fra kommunen om, at det er forbudt at anvende pesticider i
haverne, da de ligger på kommunalt areal, som vi lejer os ind på.
Der kommer et opslag i tavlen.

