Referat fra bestyrelsesmødet hos René den 18. april 2013
Til stede er René, Jørn, Birgitte, Søren og Ole,
Formanden bød det den nye medlem Jørn Gullach, Bredesvinget 16, velkommen
Konstituering af bestyrelsen
Formand René, kasserer Jørn, webmaster og referent Ole, folder mv. Birgitte, sommerfester mv. Hanne,
suppleant Sidsel
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt, dog er medlemmer til festudvalget ikke anført.
Opfølgning på generalforsamling
Kirstine, Bredesvinget 27. vil gerne på det-grønne-område-rundture på områderne.
Jørn foreslog emnet energirenovering på næste generalforsamling – gerne med indkaldte oplægsholdere.
René foreslog ændringer til Lokalplanen (tillade raftehegn mod brandsti og reviderede bestemmelser for
tilbygninger). Endvidere bør der ses på foreningens vedtægter.
Ole foreslog en genopfriskning af skiltene (gennemkørsel forbudt) i begge ender af Bredesvinget.
Nyt fra kommunen
Kort snak om privatisering af kommunens veje, herunder Uglevangens status
Grønne område
Annoncering af salg af legehus i Den blå Avis? Hanne rykkes.
Langhus på vestområdet? René og Ole refererede til beboere, der var betænkelige ved planerne
René genoptog tidligere diskussion om vestområdets store sten – der arbejdes stadig på at få dem flyttet
Ole foreslog flytning af skaldestativet (vinterhalvåret) til bagsiden af skuret på østområdet.
Diskussion om nyt redskabsskur på vestområdet (pga. pladsmangel på østområdet). Placering ved garagerne
mod Fyrrevang. Det grønne-område-udvalget ser på sagen.
Der blev givet grønt lys til sensommerarrangement med æbleopsamling, æblepresning mv.
Folder
Birgitte redigerer (med markerede ændringer) og sender et udkast til bestyrelsen
Sommerfest
Før eller efter sommerferien og kan fredage bruges? Udvalget aftaler nærmere. Mette, Bredesvinget 16, vil
gerne lægge hus til mødet. Festudvalget kan bruge Facebook til mødeindkaldelse
Hjemmesiden
René sender en ny opdateret liste om medlemmernes e-mailadresser til Ole.
René videresender kommunens dispensation om træ-aluvinduer.
Øvrige dispensationer bør også kunne ses på hjemmesiden.
Økonomi
Der blev redegjort for overdragelsesproceduren fra Søren til Jørn – samme bank, så ingen problemer.
Stadig planer om at sælge vestområdets legehus, således at vi kan købe et nyt.
Ole bliver ved med at få regninger for domænenavn (45 kr) trods henvendelser til DK-hostmaster, så
det overlades til Søren/Jørn at meddele hostmasteren navn og adresse på den nye kasserer.
Eventuelt
Det blev diskuteret om referater fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på hjemmesiden. Forslaget blev
vedtaget.
Jørn foreslog programmet Doodle som mødekoordinator (mailer@doodle.com).
Jørn foreslog, at meddelelser til beboerne sendes som bbc.
Næste møde
Torsdag d. 6. juni. 2012 kl. 20.00 hos Sidsel
Referent Ole

