Referat af bestyrelsesmøde afholdt 27. august 2019
1. Valg af referent
Søren blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og kommer på hjemmesiden.
3. Kasserens status på økonomien
Da alle udestående restancer er indbetalt, er foreningens økonomi god. Der er knap 200.000
på kontoen.
Der kan komme en delvis regning sidst på året for vedligeholdelse af veje, der udestår
indkøb af æbletræer og vi afventer afklaring af hjertestarter.
MobilePay øger gebyret, men vi fortsætter med aftalen, da rigtig mange grundejere har brugt
løsningen.
4. Siden sidst - rundt om bordet og opdatering på "to-do's" fra sidste bestyrelsesmøde
Sommerfesten var netop afholdt med fin deltagelse, blandt andet af flere nye grundejere.
Det blev en hyggelig aften efter en velbesøgt eftermiddag for børnene. Tak til Marie Louise
og Jacob for at tage mange gode initiativer hele dagen.
Grundejerforeningen afholdt omkostninger til salater og velkomstdrink.
Christian G og Jesper går til trafikmøde i Kommunen i starten af september, det bliver
interessant at få indsigt i overvejelserne. Tørrestativ på det grønne område ved Uglevangen
skal fjernes (Jacob og Christian G).
Gedehamsebo er blevet gasset.
Søren skifter overlægger på bom på Fyrrevang.
Jacob sørger for at skifte navn på formanden i CVR-registret.
Der er blevet lagt grus ved garage på Fyrrevang, der synes at virke.
Jacob har monteret ny gynge - i stærke beslag.
5. Haveplan/æblelaug opdatering
Berit er blevet ‘hvervet’, vi ser frem til at nyde godt af hendes ekspertise. Marie Louise og
Henriette har aftalt planlægning.
Jacob undersøger vandingsposer.
Vedrørende Æblelaug, så laver Jacob nok et spontant arrangement med mosteri, der bruges
til at hverve medlemmer.
6. Evt. Hjertestarter opdatering?
Der er ikke nyt fra Tryg, men der er dog også først deadline pr. 1.9. Efter svar fra Tryg
vurderes den samlede løsning.
7. Eventuelt
Christian G har kontakt til designer til ny folder, men mangler tekst fil.

