Den: Onsdag d. 01. feb. 2012
Kl. : 19.30 Sted: Jon i nr. 39
Deltagere: Jon, Bente, Lars, Jesper, Allan og Debbie
Afbud:

Dagsorden:
Møde 5 / februar 2012
1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 23. november 2011.
2/ Økonomisk overblik (Bente)
3 / Legepladsudvalg (Lars) – Status og nyt
4 / Arealudvalg (Jesper) – Status og nyt
5 / Festudvalg (Debbie) – Status og nyt
6 / Status vedr. dræn problem
7 / Status vedr. afløb sø / Banedanmark
8/ Generalforsamling – 18. april 2012
 Udkast regnskab 2011
 Udkast budget 2012
 Forslag til vedtægtsændringer / indføjelse af ny § vedr. vejfond m.m.
 Valg til bestyrelsen
 Øvrige valg
 Dirigent
 Planlægning – praktiske ting inkl. afviklingen
9/ Eventuelt
10/ Næste møde NB: Medbring venligst din kalender – hvis vi evt. skal fastsætte datoer.
Referat
Ad1: Ingen bemærkninger
Ad2: Saldo likviditetskonto: 55.926,32 kr. Saldo vejfond: 170.526,99 kr.
Ad3: Intet nyt fra legepladsudvalget. Det blev aftalt, at Lars skal sørger for at vedligeholdelses – og
kontrolskema omkring legepladsen bliver sendt til Rene – hvor Lars skal bede Rene om at oprette en ny
mappe med overskrift ”legeplads” således, at fremtidige udfyldte skemaer kan indlægges der også.

Ad4: Jesper fremlagde planen for udvidelsen af bjørneklodagen som bliver afholdt i slutningen af april,
starten af maj måned. Udvidelsen indebærer:- Sprøjtning af fortovene- Gå plantebælterne igennem Jesper
tager kontakt til kommunen, for at høre om der er mulighed for at sprøjte volden, for at holde bjørnekloen
nede. Træerne omkring søen, som er gået ud, besluttede bestyrelsen at fælde til foråret. Jesper foreslog at
der ved indkørslen til Potentilvej laves en kile på hver side af vejen, for at give et bedre udsyn i forhold til
cykelstien og vores vej. Samme princip er også lavet ved Løvefodvej. Bestyrelsen foreslog at det tages op
på Generalforsamlingen.
Ad5: Festudvalget har sendt invitation ud til fastelavn søndag d. 19. februar. Der er ikke kommet den store
tilslutning endnu. Sidste tilmelding er d. 10. februar. Arrangementet bliver aflyst, hvis der ikke kommer nok
tilmeldinger til at det kan betale sig at gennemføre arrangementet.
Ad6: Som det blev aftalt ved sidste bestyrelsesmøde, blev der arrangeret endnu et møde med L&R Johnny
Rasmussen omkring dræn problematikken ved det grønne areal mellem stikvej 1 og 2.Der kom ikke noget
nyt ud af mødet, da L&R fortsat ikke vil gøre noget ved problemet. Bestyrelsen besluttede at Jon tager
kontakt til PL for at høre hvordan vi kommer videre og hvordan vi står juridisk i denne sag. Evt. kan der hyres
en gartner til at komme og kigge nærmere på hækkene og give et bud på, hvorfor de ikke gror som de skal.
Ad7: Jon har fundet ud af, at vores afløb evt. ikke løber ud i Banen Danmarks afløb. Jon har lavet en aftale
med kloakchefen på Kommunen, som kommer ud for at undersøge hvor vores vand løber hen.
Ad8: Der afholdes Generalforsamling onsdag d. 18. april 2012. Da Gadehaveskolens kantine var booket den
dag, har Debbie lejet Fritidshuset i Hedehusene. Ved indkaldelsen til Generalforsamlingen vil der blive
vedlagt en kørselsvejledning til Fritidshuset. Udkast til regnskab 2011 og udkast til budget 2012 blev
gennemgået. Bestyrelsen godkendte forslag til vedtægtsændring som omhandler indføjelse af ny paragraf
vedr. vejfonden. Forslaget sendes ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Faste medlemmer,
som er på valg: Jon, Bente og Allan. Jon genopstiller som formand. Bente og Allan stiller ikke op igen.
Suppleant, som er på valg: Debbie. Debbie genopstiller som suppleant. Som dirigent blev det foreslået at
spørge Brian fra nr. 43, som også blev udpeget som dirigent ved den Ekstraordinære Generalforsamling
sidste år. Jon og Debbie sørger for at materialet til Generalforsamlingen bliver udarbejdet og omdelt i
henhold til tidsfristerne for Generalforsamlingen.
Ad9: Jon meddelte at der var kommet en henvendelse fra et af medlemmerne vedr. nabohjælp. Bestyrelsen
blev enige om, at Jon svare tilbage, at det er et spørgsmål som pgl. kan rejse på den kommende
Generalforsamling.
Ad10: Der blev ikke aftalt noget nyt møde, da det bliver efter Generalforsamlingen d. 18. april.

