
Den: Tirsdag d. 7. maj 2013

Kl. : 19.30

Sted: Jon i nr. 39

Deltagere:
Jon
Debbie
Ulla
Gaby

Afbud:
Jesper
Thomas

Dagsorden: Møde 7. maj 2013

1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 23. januar 2013.

2/ Konstituering bestyrelse inkl. udvalgsformænd.

3/ Økonomisk overblik:
 Status økonomi her og nu.
 Vejfondens start – bilag vedlagt

4/ Evaluering generalforsamlingen inkl. igangsætning af vedtagelser.

5 / Arealudvalg – Status, nyt og kommende aktiviteter.

6 / Festudvalg – Status, nyt og kommende aktiviteter.

7/ Legepladsudvalg – Status, nyt og kommende aktiviteter.

8 / Naboorientering – bilag vedlagt

9/ Fælles overordnet grundejerforening - status arbejdsgruppemøder

10/  Hjemmeside – Ny opsætning - er der ønsker om tilføjelser m.m.

11/  Medlemsinformation – bl.a.: kontingent 2013 & referat
generalforsamling.

12/ Eventuelt.

13/ Næste møde.

Referat

Ad1:
Der er siden sidste møde indhentet tilbud fra Kommunen på fjernelse
af dunhammerne rundt om søen og græsslåning bagved søen.
Kommunen skal have 9.200 kr. incl. moms.

Ad2:
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Jon – Formand
Jesper – Næstformand
Ulla - Kasserer
Debbie – Sekretær

De tre faste udvalg har følgende udvalgsformænd.
Jesper – Arealudvalget
Gaby – Legepladsudvalget
Debbie - Festudvalget

Ad3:
Status over økonomien her og nu:
Saldoen på vores driftskonto er: 57.471,47 kr.
Saldoen på vejfonden er: 223.526,99 kr.

Orientering om vejfondens start:
I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2012, var der i
udkast rejst spørgsmål om fondens oprindelige start år.
Bestyrelsen har nu gennemgået gamle generalforsamlings referater og
har konstateret, at fonden bliver vedtaget ved generalforsamlingen
2005.
Og i forslag der blev behandlet og vedtaget, er der ikke anført, at
overførsel til fonden er med virkning bagud. Derfor regnes fra 2005.



Ad4:
Ved generalforsamlingen blev bestyrelsens budgetforslag om at
forhøje dæknings summen for vores kautionsforsikring godkendt.
Jon vil sørge for at få den bestilt hos PL.

Lige ledes blev det godkendt at bruge penge på at få Kommunen ud og
renovere sø afløbet. Jon tager fat i Kommunen.

Bestyrelsen har drøftet emnet om nabohjælp. I stedet for skiltning.
Opfordrer bestyrelsen til at man orienterer sine naboer når man tager
væk på ferier eller bare ikke er hjemme over flere dage.
Medlemmerne skal selvfølgelig være velkomne til at stille det som
forslag til næste generalforsamling.

Ad5:
Jesper blev forhindret i at deltage på mødet.

Jon kunne fortælle at Jesper har accepteret kommunens tilbud om 10 x
græsslåning.

Kommunen har sendt tilbud på fjernelse af dunhammerne rundt om
søen og en gang græsslåning bagved søen. Tilbuddet lyder på 9.200
kr. incl. moms.

Bestyrelsen besluttede at vente med at få fjernet dunhammerne.

Jon taler med Jesper om at få undersøgt om græsset bagved søen
skal slås i år, eller om det kan vente til næste år.

Jesper bør i løbet af 2013 foretage en gennemgang af vores asfalt for
at se om det skal repareres nogle steder. Det kan godt betale sig at
være på forkant, i stedet for at vente til der kræves en større
reparation.

Ad6:
Næste arrangement er Sankt Hans, som er søndag d. 23. juni. Der
bliver sendt en invitation ud i slutningen af maj måned.

Arbejdsdag/sommerfesten bliver holdt sidste lørdag i august, som i år
er d. 31. august. I år er der særlig grund til at komme, da vores
forening har 10 års jubilæum. Der vil i anledningen blive bestilt en fin
lagkage som serveres efter maden. Der vil blive sendt en invitation ud
med flere oplysninger om både arbejdsdag og fest.

Ad7:
Legepladsen skal i år have olie. Gaby og Jesper koordinerer en dato
for bjørneklodagen, hvor det også planlægges at give
legepladsredskaberne olie.
Gaby skal kontakte Lars (tidl. Legepladsformand) for at få information
vedr. legepladsrapporten + malingen m.m. til redskaberne.

Ad8:
Grundejerforeningen har modtaget naboorientering fra kommunen
vedr. et udhustag på bestående udhus. Bestyrelsen har ingen
indsigelser.

Ad9:
Der arbejdes i arbejdsgruppen på at få lavet det endelige udkast til
foreningens vedtægter, samt indhentning af priser.

Ad10:
Tina Tved har overtaget opgaven som webmaster. Stor ros til Tina for
det flotte arbejde hun har lavet.

Fremover vil invitationerne til arbejdsdage/sociale arrangementer blive
lagt på hjemmesiden. www.potentilvej.dk



Ad11:
Debbie laver medlemsinformation, som skal deles ud sammen med
referatet fra generalforsamlingen. Der skal informeres om kontingent
betaling og opfordring til at gå ind på hjemmesiden for at få de nyeste
informationer.

Ad12:
Ingen bemærkninger

Ad13:
Næste bestyrelsesmøde er d. 3. september 2013. Kl. 19.30 hos Jon.


