Referat fra bestyrelsesmøde hos Birgitte den 14. januar 2015
Til stede var Jørn, René, Hanne, Eva, Ole og Birgitte. Afbud fra Sidsel
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referenten har tidligere meddelt, at datoen for mødet ikke er korrekt.
2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
Påmindelse om manglende skodder er endnu ikke udsendt. Skal alle eller kun ”synderne” have en seddel?
Det blev besluttet, at det kun drejer sig om dem, der mangler skodder. Tonen bør være ”venlig”.
3. Planlægning af generalforsamling:
Indkaldelse til generalforsamling - To datoer blev nævnt: 3. marts og 25. marts. 3. marts blev valgt,
Ole bestiller Geelssalen. René udsender foreløbig indkaldelse og gør opmærksom på, at forslag til dagsordenen
bedes fremsendt inden 1. februar. Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden og årsregnskab for
2014 og budget for 2015 vil blive udsendt efterfølgende
Kontingent for 2015. Efter en kortere diskussion blev kontingentet fastsat til 1.000 kr, hvilket er uændret.
Bestyrelsens kommende sammensætning. Formanden havde haft følere ude vedrørende den kommende
kandidater til bestyrelse. Efterfølgende var der en kortere debat om repræsentativitet (yngre børnefamilier ældre, spredning på veje, holdning til Lokalplanen)
4. Nyt fra kommunen
Rottespærrer, der blev omtalt på sidste møde, er stadig en løsning, der skal undersøges. Vi fremlægger
forslaget på generalforsamlingen, hvilket vi også nævnte på sidste møde. Ole nævnte, at der havde været en
henvendelse fra Uglevangen om kloakproblemer. Ole undersøger problemet nærmere.
På kommunernes online byggesagsarkiv weblager.dk kan man finde gamle byggesager og tegninger på ens
ejendom, bl.a. også eventuelle sager om kloaker. Man kommer ind i bygningsarkivet ved først at angive
kommune, dernæst vej og husnummer.
5. Grønne områder
Beskæring af det høje træ på fællesarealet vest (Bredesvinget 22) er udført til beboernes tilfredshed
Overfyldt skraldestativ på fællesareal vest. Jørn foreslog, at vi fik en helårsordning, således at der også tømmes
i vinterhalvåret. Ole påtager sig jobbet med at sortere og fjerne affaldet … og sætte en ny pose i.
6. Hjemmeside
Ole har tidligere vist en udprintning af en omfattende manual til vores hjemmesideprogram – det var den der
skulle fordanskes og forenkles. Det viser sig at være et omfattende arbejde. Programmet er ikke et såkaldt
WYSIWYG. Der skal bruges (indviklede) koder, når indholdet skal formateres, importeres osv.
Bestyrelsen har tidligere talt om at anskaffe et simplere program. Jørn og Ole sættes på opgaven med at finde
et.
7. Økonomi
Jørn gennemgik regnskab for 2014 og budgetforslag for 2015. Under gennemgangen af de enkelte poster blev
der stillet spørgsmål til posten kontorhold. Jørn vil undersøge, hvad baggrunden er for stigningen. Ikke alle
bestyrelsesmedlemmer har fået betaling for udgifter til bestyrelsesmøderne. To mangler.
Grundejerforeningen har endnu ikke modtaget en regning for glatførebekæmpelsen.
8. Eventuelt
Næste møde: 18. februar 2015 hos Ole
Bestyrelsens kommende sammensætning (fortsat fra punkt 4)
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at tilkendegive, om de ønskede at fortsætte. René overvejede at
fratræde formandsposten, Birgitte overvejede at træde ud, Hanne ville stille sin plads til rådighed, Ole og Jørn
ville fortsætte. Sidsel fratræder suppleantposten (flytning)
René indføjer møderækkefølgelisten (René, Eva, Hanne, Jørn, Birgitte og Ole) på fremtidige indkaldelser.
Referent: Ole Lemvig

