
H/F Baagø 
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. marts 2016 
Til stede: Formand Henning Lang, Tage, Leif, Erik, John, Henning, Bo. 
 
1. Konstituering af bestyrelse. 
Formand Henning Lang 
Næstformand Tage 
Kasserer Leif 
Sekretær Erik 
Formand Ordensudvalget Henning. Medlemmer John, Bo 
Formand Teknisk Udvalg John. Medlemmer Tom, Martin 
Festudvalg Sille (2 år), Lene og Anja 1 år, suppleant Hanne. 
Vurderingsudvalg Heidi, Uffe, Henrik. 
 
2. Punkter fra generalforsamling. Referatet blev uddelt. 
Formanden undersøger muligheden for hjertestarter. 
Der blev ikke på generalforsamlingen vedtaget vederlag for bestyrelsen. 
Derfor vil vederlag for bestyrelsen indtil videre være: (udbetales bagud) 
Formand, Næstformand og kasserer: kr. 3.500/år 
Formand Ordens- og teknisk udvalg kr. 2.800/år 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 2.500/år. 
 
Fra april er der kontortid torsdag 17-18, Formanden laver vagtplan. 
 
Formanden sørger for afskedsgave til Trine, Tormod og Helge ved 
sommermødet. 
 
I. Postkasser. Medlemmer skal selv opsætte godkendt postkasse på dertil 
indrettet sted m/vejnavne bag på info-huset. Formanden informerer herom 
på hjemmesiden. 
 
II. Dræn. Helge har afleveret tegning. Formanden følger op. Der laves en 
kommission med John som tovholder for at lave undersøgelse/plan for dræn. 
 
3. Hjemmeside/facebookgruppe. Formanden vedligeholder hjemmesiden og 
opretter LUKKET facebookgruppe til bestyrelsens brug. 
 
4. Bor ikke i Odense: 11/45/57. Formanden kontakter dem. 
 
5. Haver der ikke har betalt: 7 stk. Leif har overdraget sagerne til 



Fogedretten og følger selv op på det. 
 
7. Ny gartner eller fornyelse af kontrakt. Formanden og Leif holder møde 
med ham. 
 
8. Deltagere til repræsentantskabsmøde den 29.3 18.30. Formanden, Tage, 
Leif, Erik. 
 
9 Salg/vurdering af haver. Uffe skal have nøgle til foreningshusen som 
formand for vurderingsudvalget, Kan også bruge til at optø pølser, som han 
også står for. 
 
10. Eventuelt. 19. og 20. marts lukkes for vand i alle haver. 
Skærtorsdag 24. marts kl. 10 åbnes officielt for vandet i haven. Foreningen 
er vært ved en lille en.  
Leif sørger for opslag herom. 
Henning køber morgenbrød til bestyrelsessamling kl. 08.30. 
 
Næste møde mandag den 4. april kl. 17.00 
 
Referent Erik Lysholm 


