Referat fra bestyrelsesmødet hos René den 10. april 2014
Til stede var Jørn, René, Birgitte og Ole
Afbud fra Hanne og Sidsel
1. Konstituering:
René formand, Jørn kasserer, Ole webmaster og referent, Birgitte folder og fester
Eva Vangkilde(suppleant) indkaldes til kommende bestyrelsesmøder
2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
3. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde – punktet udgår
4. Opfølgning på generalforsamling
Ole er begyndt på de opgaver, der blev aftalt i efteråret – se under punktet Grønne områder.
René har været i kontakt med garageejeren. Det ser ud til at problemerne kan løses i mindelighed.
Jørn foreslog, at grundejerforeningen køber garagerne. René undersøger sagen nærmere.
Jørn sender vedtægterne direkte til beboerne eller lader dem gå via Ole – gerne inden 14 dage.

5. Nyt fra kommunen. René har henvendt sig til kommunen vedr. grundskyld/ejendomsskat. Svar afventes.
6. Ole orienterede om de grønne områder
Gyngekæderne på østområdet har fået et nyt beskyttende plastlag.
Maling til Gennemkørsel forbudt skiltene er indkøbt. Skiltene kan desværre ikke afmonteres pga rust. De
vil blive malet, når der kommer en længere periode med sol.
Et bord-bænkesæt kan fås til under 1.000 kr. Ole bestiller, men skal have hjælp til transporten. René
tilbød sin hjælp.
Ole vil rykke Den lille gartner om legehuset på vestområdet
Punktet sluttede med en kortere diskussion om, hvad vi gør med ”den sidste affaldssæk” på
vestområdet.
7. Ny folder
Der blev ikke foreslået større ændringer
Ole anbefalede dog, at der kom et foto med, der viser det karakteristiske ved vores huse (tegltaget, de
grønne skodder)
8. Sommerfest mv. - datoer for arrangementer.
Sommerfest: fredag den 22. eller 29. august 2014
Æbledag: søndag den 21. eller 28. september
Loppemarked: en dag i juni 2014 – bestemmes senere!
Fastelavn: søndag d. 15. februar 2015
9. Hjemmeside.
Ole søger igen hjælp til en forståelig manual til foreningens hjemmeside. Det blev diskuteret, om tiden
ikke er inde til at foreningen får et program, som er mere simpelt.
10. Økonomi
Jørn gjorde status over økonomien. Der har allerede fundet indbetalinger sted.
Kommende større udgifter bliver legehuset på vestområdet.
11. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 21. maj 2014 hos Sidsel
Ole udarbejder en rækkefølgeliste for bestyrelsesmøder.
Referent Ole

