GF Potentilvej
Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 11.3.2008, Potentilvej 25.
Alle medlemmer og suppleanter var til stede.
Agenda blev fulgt:
1). Status på foreningens konti/årsregnskab.
Saldo var på dagen kr. 171.386,-. Dertil vejfond på kr. 94.485. Der er ingen restancer.
René havde med hjælp fra vores revisor lavet udkast til årsregnskab og budget, som blev
gennemgået på mødet.
Belysning er med på budget, men forventes overtaget af kommunen i 2009. Regning for
græsslåning har været undervejs et stykke tid, så den står som en gældspost vedr. 2007.
Der blev indskrevet et beløb til festudvalgets aktiviteter i 2008.
Budget kommer ud med et mindre underskud, men dette kan allerede være ændret sidst på året, hvis
belysning kommer i kommunalt regi tidligere end forventet.
Der afsættes ikke penge til reparation af asfalt ud for nr. 13 (fejlberegnet opsætning af pullerter) –
Lind & Risør kontaktes om udbedring på deres og/eller kommunens regning.
2). Generalforsamling.
Dato er fastsat til 22. april kl. 19.00 på Gadehaveskolen.
Indkaldelse er under forberedelse – indeholder sædvanlig tekst + forslag fra festudvalget +
oplysning om, at de 3 der er på valg ikke genopstiller – Brian som formand – Frede som medlem –
Torben som suppleant. Ved evt. mangel på nye ansigter, er Brian dog villig til at lade sig vælge som
menigt medlem, og Frede til en enkelt periode mere, men begge foretrækker nye folk i bestyrelsen.
Torben fraflytter og genopstiller derfor ikke.
René sikrer sig, at vort revisor team genopstiller, og Brian har allerede skrevet kladde til
formandens beretning, som må oplæses in absentia, da Brian undtagelsesvis er på ferie, når
generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen agter at forespørge, om Jon Nielsen vil optræde som dirigent på mødet.
3). Evt.
Intet til diskussion under dette punkt denne gang.
Næste møde –
aftales på generalforsamlingen.
Taastrup, 17. marts, 2008, Frede Pallesen.

