Referat 5. januar 2011

Dagsorden:
·
Betaling af regninger: Regningen for dræn af søen(,) vil bestyrelsen (lige) holde (regningen
lidt) tilbage, da vi endnu ikke har fået overdraget fællesarealerne fra L&R. Der er skrevet tilbage til
Høje Tåstrup kommune, hvori vi gør rede for, hvorfor vi ikke vil betale regningen. Vi afventer svar
fra kommunen.

·
Faskin Huller: Der er taget kontakt til LR i forbindelse med udbedringen af det vandproblem, der er i fællesarealet imellem nr. 19,21,23 og 25. L&R har endnu ikke givet nogen
tilbagemelding på problemet. Jens tager telefonisk kontakt til L&R snarrest. Derudover vil Jens
gøre L&R opmærksom på, at vi endnu ikke har tilendebragt en overdragelse af
fællesarealerne.(Kloaker/veje)

·
Fælles grundejerforening: Der er indkaldt til møde i Taastrup Medborgerhus kl. 19.30,
mandag den 31. januar. Punkt på dagsorden. Dannelse af fællesgrundejerforening. Jens og Allan
deltager i mødet.

·
Fremtidigt Kontingent: I ordinær kontingent-indbetalinger er der ikke underskud i
regnskabet. De tidligere års underskud (2008,2009) skyldes (underskuddet), at der hvert år
overføres 30 000 kr. til vejfonden. Hvis vi skal bibeholde vejfonden, skal kontingentet tilpasses så
der er balance i regnskabet, hvilket kan ske ved en forhøjelse af kontingentet, på kr. 800 Eller at vi
bibeholder det nuværende kontingent og indbetaler mindre til vejfonden.
·
Gartner/Kommunen: Helle indhenter tilbud fra Gartner på vedligehold af plantebælter, (forår
og efterår) dette kan være medvirkende til en evt. kontingentforhøjelse.
Helle indhenter også pris på vedligeholdelse af fortovene i forhold til snerydning og græs.

·
Planlæggelse af generalforsamling: Jens søger for lokale hvori generalforsamlingen afholdes.
Jens prøver at få lokalet til den 12. april. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal omdeles senest
14 dage før. Indkommende forslag skal fremsendes i henhold til vedtægterne. Jvf § 14 (i
vedtægterne.) Allan sørger for drikkevare. Helle er på valg.
Bente tager kontakt til (j) Jens Damsgaard Revisor/ Jon Nielsen Dirigent.
Suppleanterne er også på valg

·
EVT: Næste mødes holdes hos Debbie klokken 19,30 onsdag d. 2 februar 2011 Jens
fremsender en dagsorden inden mødet. Således opfattet. Allan Johansen Tilstedet: Jens Thomsen,
Bente Mortensen, Allan Johansen og Helle Krogh

