Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 24/3-2019
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Tanker/Planer for 2019
3. Fordeling af opgaver
4. Næste møde
5. Eventuelt
Ad 1: Jacob blev valgt til formand og Søren fortsætter som kasserer. Det blev konstateret at
Generalforsamlingen ikke valgte en revisorsuppleant. Bestyrelsen vil opfordre Robert Jensen til at tage
posten. Jacob kontakter Fredborg for at høre, hvordan han ønsker at være involveret/informeret om
bestyrelsens arbejde.
Ad 2: I 2019 vil der være fokus på at få gennemført haveplanen, herunder at få plantet nye æbletræer, at
få indkøbt hjertestartere og ikke mindst få etableret et tilbud om kursus i førstehjælp, da det vil øge
værdien af hjertestarterne.
Desuden vil bestyrelsen afklare hvorledes kommune/fællesskab/de enkelte grundejere hæfter for fælles
installationer (vand, el, kloak, mv.) og sikre information om drøftelserne med Kommunen om
vejforholdene i området.
Endelig vil bestyrelsen vurdere om vi fremover skal holde sommerfester og, i givet fald, hvordan.
Ad 3: Jesper vurderer valg af hjertestarter og vil undersøge muligheder for kursus mv. Christian Grandjean
tager ansvar for plantning af træer og anden gennemførelse af haveplan samt etablering af Æblelauget.
Christian tager også ansvaret for at sikre overblik over Grundejerforeningens værktøj og andet udstyr samt
opdatering af ‘velkomstfolder’. Christian Mossin fortsætter som webmaster. Søren tager dialogen med
Gartner (Johan Kveller) og undersøger forholdene omkring fælles installationer, herunder også spørgsmål
om kloakrensning på Uglevang.
Ad 4. Der blev planlagt møder til 10.4, 22.5 og 18.6
Ad 5: Jacob tager initiativ til at få gartner til at grave gammel stolpe ved grønt areal på Bredesvinget op og
etablere en ny.
Christian Mossin nævnte et principielt problem i forhold til lokalplanen, der kræver ensartede tage i forløb,
hvilket umuliggør udskiftning af tag på en enkelt ejendom, da dagens byggeregelment vil medføre et
højere tag. Bestyrelsen vil bakke op om en konkret projektbeskrivelse, da mange står overfor udskiftning af
taget, hvilket skal kunne ske i henhold til gældende regler. Det kan være aktuelt at lave en nabohøring.
Christian Grandjean foreslog en fælles arbejdsdag og vil se nærmere på det.

