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Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 

Tilstedeværende: 

Freddie 

Else 

Helle 

Søren 

Iben 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

2. Vi har fået referatet fra den 5. januar. 

3. Vi er tilfredse med vedligeholdelsen af fællesarealerne. Ny Have kan ikke give tilbud på 
græsslåning mv. uden at have foretaget en "prøvekørsel". Fint arbejde Ny Have har udført 
efter hjulsporene fra skraldebilen. Ny Have har givet fællesarealerne gødning, og det ser 
ud til, at det har hjulpet på mosset - de vil gentage gødningen senere på året. Ny Have 
sørger for fejning på vejen. 

4. Vi har foreløbig droppet infotavlen. Vi vil gøre mere ud af at gøre opmærksom på vores 
hjemmeside - www.damshave.dk - hvor div. info, referater, indkaldelser mm. vil være 
tilgængelig. Freddie sørger for at lave div. skabeloner til brevpapir, hvor vores 
hjemmesideadresse vil være. 

5. Søren rykker Per for svar mht. at få tilbud på fælles serviceaftale med Gastech/Lygas. 

6. Vi har købt 4 sensorlamper mere, som bliver sat op, når vi har arbejdsdag. 

7. Fint legetårn vi har fået sat op. De sidste ting, der mangler laves til arbejdsdagen.  

8.  Iben laver indkaldelse til arbejdsdag.  

9. Pt. på kontoen: kr 91.555,- 

10. Vi har fået en forespørgsel om etablering af basketballbane og/eller fodboldbane. Vi 
mener ikke, at der i Dams Have er egnede arealer til formålet. 

11. På indkaldelsen til arbejdsdag vil vi endnu en gang opfordre til ikke at bruge 
vendepladsen til parkeringsplads. De parkerede biler er til gene, når større varevogne, 
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biler m. trailer og for alle andre biler, som har brug for vendepladsen. Vi vil igen sætte et 
skilt op med "Parkering forbudt på vendepladsen".  

12. På indkaldelsen vil vi også oplyse om Ny Haves tlf.nummer til dem, som er interesserede i 
at få klippet deres hæk.  
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