Referat af bestyrelsesmøde i Aalborg byhave Karolinelund d. 23/9 2013
Tilstede: Næstformand Sebastian Alsing, Kasser Kasper Quist, Formand Kristina Blaschke Hansen
1. Ansvarsområde
1. G-mail: Det vedtages at Kristina fremover står for G-mailen og fremsender relevante mails
til de andre bestyrelsesmedlemmer, for at skabe et større overblik over hvilke mails der er
varetaget og hvilke der ikke er
2. Økonomi: Alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet en formular til SparNord, sådan at
alle 3 har adgang til foreningen konto. Sebastian afleverer dokumentet til SparNord.
Yderligere besluttes det at fremskaffe et Mastercard for at lette indkøb til foreningen
2. Kommunikation
1. Der gives info videre til alle medlemmer når der kommer nyt i forhold til foreningen, sådan
at alle er opdateret
2. Når mails videresendes giver der som minimum info om hvorfor mailen er videresendt og
oplyses om evt. forventninger til modtager
3. Kontrakter
1. Dags dato mangles fortsat 12 underskrevet kontrakter – Kristina forsøger snarrest at få de
sidste i hus, så de kan underskrives, scannes ind, videresendes til medlemmerne og
kommunen.
2. Kontrakten ændres så der nu er tilføjet punkt 21:
”Medlemskab i foreningen koster 50 kroner årligt. Kontingentet opkræves primo marts”
3. Kontrakt, bilag og andre relevante dokumenter ligger nu tilgængelig på hjemmesiden
4. Miljøstyrelsens sponsorat
1. Pengene til brug på haveredskaber (10.000 kr.) er først og fremmest øremærket til køb af
 River, greb, lugejern, spade, trillebør, beskæresaks, kantsaks, vandkander og små
haveredskaber.
 Det donerede beløb er 2400 kr. højere end det adspurgte, hvorfor vi kan tillade os
at bruge pengene på andet end haveredskaber. Hvad er endnu ikke sluttet.
2. Foreningsmæssigt kræves det at regnskabet offentliggøres for Miljøstyrelsen 1. gang årligt.
Dette forventes at ske automatisk, da vi opgøre vores regnskab til SKAT i og med at vi har et
CVR-nummer. Regnskabet skal yderligere offentliggøres på hjemmesiden.
5. Flere om ansvaret
1. Pt. er der for mange opgaver rent bestyrelsesmæssigt til at 3 personer er nok til at varetage
de medfølgende opgaver. Derfor ønskes bestyrelsen udvidet til næste generalforsamling. I
mellemtiden oplyses der om dette til næste havemøde og må nye eller mindre opgaver
deles ud på frivillige havemedlemmer
6. Intranet

1. Sebastian/Kasper undersøger hvilken mulighed der er bedst mht. et intranet til deling af
materiale med medlemmerne. Det vil blive taget op på næste havemøde, hvor det skal
diskuteres om vi ønsker at bruge penge på et intranet eller om en af de andre løsninger er
vejen frem
7. Andet
1. Sebastian oplyser på vegne af Karolines Venner, at vi får 4 bistader stillet til rådighed af
kommunen + et skur til opbevaring af udstyr næste år. Der vil være et opstartsmøde herom
inden årets udgang og en naturvejleder vil instruere interesserede i at holde bierne
efterfølgende

