Referat fra bestyrelsesmødet hos Sidsel den 6. juni 2013
Til stede var Søren, René, Jørn, Birgitte, Hanne og Ole
[Kassereroverdragelse. Søren var til stede ved mødets indledning. Han orienterede om
regnskabsprogrammet og om besværligheder med bankens omstændelige godkendelsesprocedure.]
Formanden foreslog herefter en ændret dagsorden, således at der blev startet med punkt 6.

6. SOMMERFEST MV.
Birgitte orienterede om festudvalgets forslag om fire arrangementer:
a) Loppemarked lørdag den 22. juni 2013 foran Irma.
Hvis arrangementet bliver en succes, vil fremtidige markeder finde sted i maj måned.
Den omdelte indbydelse bliver oploadet på foreningens hjemmeside. Ole oploader.
b) Høstfest den 24. august 2013 fra kl. 17 på et af de grønne områder. En invitation kommer senere.
c) Æbledag den 29. september 2013 fra 14 til 17. En invitation kommer senere.
d) Fastelavn søndag den 2. marts 2014
”Legedage” - Endvidere foreslås et månedligt arrangement (første søndag i måneden fra kl. 10) hvor
børn, forældre og bedsteforældre kan underholde hinanden.
Der blev stillet forslag om at disse arrangementer skulle have et budget (1.000 kr)
Bestyrelsen accepterede og udtrykte i øvrigt megen anerkendelse af udvalgets arbejde.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Der var tre præciseringer: skraldestativets placering (grønne område vest) i vinterhalvåret, et
vidtgående forslag om at rykke hækkene på Bredevej tilbage blev afvist, referater fra bestyrelsesmøder
lægges nu ud på hjemmesiden. Ole retter og uploader.

2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
Idéer til fremtidige tiltag på det grønne område. Ole vil indkalde det-grønne-område udvalget. Udvalget
består af: Rasmus Bredesvinget 22, Morten Bredevej 11, Caspar Uglevangen 17, Hanne Bredesvinget 6,
den lille gartner Bredevej 43C, Kirstine Bredesvinget 27 og Ole Lemvig Bredevej 19.
Det blev besluttet af genopfriske skiltene i begge ender af Bredesvinget. Sidsel vil spørge genboen om
en lille dåse rød metalmaling. Ole udfører arbejdet.

3. Nyt fra kommunen
Fjernvarmeplaner. René vil deltage i et møde om fjernvarmeplanerne og vil informere herom på næste
møde.

4. Grønne områder
Der blev udtrykt anerkendelse af gartnerens arbejde på de grønne områder, dog bør græsset slås
hyppigere her i vækstperioderne. René vil informere gartneren herom. Ole nævnte, at nogle af
hækkene ud mod det grønne område (vest) er væltet eller er meget misligholdte. Problemet tages op
igen, når det-grønne-område udvalget har haft sin rundtur.

Lokalplanens præcisering af at hække skal være med rodnet var til diskussion. Et ønske blev fremsat om
at også plankeværker, raftehegn eller pileflet kan tillades, hvis altså disse hegn er skjult i en beplantning
(vedbend o. lign). Punktet tages op ved en senere lejlighed.
Legehuset er solgt for en god pris (tak Hanne). Køber og Ole afmonterede med besvær. Stolpehullerne
mv. er midlertidigt udbedret. Det blev anbefalet at vente lidt med køb af noget nyt. Andre løsninger blev
nævnt fx tog-hus. Bestyrelsen blev opfordres til at undersøge alternativer.

5. Folder
Birgitte vil have folderen færdig om ca. 14 dage

6. Punktet er behandlet som punkt 1

7. Hjemmeside
Ole redegjorde for diverse opdateringer. Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover blive placeret
under rubrikken Referater. Der vil ikke være en særskilt kolonne til disse referater; de skal flettes
flettes sammen med generalforsamlingsreferater.
Der blev foreslået en samlet oversigt over givne dispensationer – de placeres som et punkt på den
grønne sidebar (hjemmesidens højre spalte)
René sender dispensationen for hævede terrasser til Ole. Ole søger efter øvrige dispensationer

8. Økonomi
Overdragelsen (jvf det indledende punkt) med de mange fuldmagter har forsinket kassererarbejdet.
Nogle medlemmer indbetaler et forkert beløb – det giver en del ekstra administration.

9. Evt.
Forbedring af referater. Der blev stillet forslag til en ændring af referater, således at det tydeliggøres,
hvem i bestyrelsen der skal gøre hvad (og hvornår).
Arbejde med vedtægtsændringer. Jørn fremlagde et forslag til hvordan vi kunne arbejde videre med at
luge ud i forældede bestemmelser.
Der blev taget godt imod begge forslag.
Jørn har fundet forældet stof på hjemmesiden (om hvor man kan få lavet skodder). Ole opdaterer.

Næste møde: onsdag d. 21. august 2013. Hanne undersøger hvis tur det er.
Referent Ole

