
Referat 23.05.2006

GF Potentilvej

Bestyrelsesmøde mandag, d. 23.5.2006,  Potentilvej 13.

Afbud fra Helle - øvrige medlemmer og suppleanter var til stede.

Agenda blev fulgt:

1).                 Konstituering
René Erichsen er udtrådt efter valget på generalforsamlingen (fraflytter). Den nye bestyrelse ser nu
således ud:
Formand:     Brian                                  (nr. 2)
Kasserer:     René Hasly                        (nr. 17)
Medlem:       Ulla                                     (nr. 13)
Medlem:       Frede                                 (nr. 31)
Suppleant:   Helle                                   (nr. 25)
Suppleant:   Torben                               (nr. 15)

Velkommen til Torben, som er nyvalgt, og tak for godt samarbejde til René Erichsen.

2).                 Generalforsamling.
Denne er nu vel overstået. Deltagertallet var lille – 17 af 35 huse – men ikke overraskende, når der
ikke er dynamit af nogen art på dagsordenen.
Sagen om de elektriske installationer er endnu ikke afklaret. Sagen om evt. for kort afstand fra
træbeklædning på skure til jordplan henlægges indtil videre, da det ikke er muligt at få oplysninger
fra Lind & Risør, og en byggesagkyndig afkræfter teorien om, at problemet kan udvikle sig til en K
2’er eller K 3’er.

3).                 Status på foreningens konti.
René, som har overtaget kasserer hvervet fra René, kunne oplyse, at foreningens formue p.t. udgør
kr. 148.944,-.  Kontingent til foreningen, som er forfaldet til betaling d. 15. maj, er indbetalt af de
fleste. De fem, der mangler at betale, kan imødese en rykker efter den sidste weekend i maj.

4).                 Skurproblem / støjvold.
Skurproblem omtalt under pkt. 2.
Sv. Aage Marboe er ikke vendt tilbage med svar om resterende støjvold – etape 2.
For princippets skyld spørger Brian kommunen, om det overhovedet er tilladt at lade beboere flytte
ind, inden en støjvold er færdiggjort?

5).                 Hundeposestativ.
Helle, som var fraværende, havde input til dette punkt. Afventer til næste møde.

6).                 Evt.



Sommerfest? Intet nyt fra festudvalget modtaget. Frede har siden bestyrelsesmødet talt med Betina
fra festudvalget, som holder møde i uge 22. Tiden er så fremskredet nu, at festen forventes afholdt i
august i stedet for juni. Man har muligvis et telt på hånden til en rimelig pris. Nærmere følger.
Bekæmpelse af bjørneklo på fællesarealerne?  P.t. Lind & Risør’s hovedpine, men når vi overtager
området skal vi sørge for den videre procedure. Det nytter ikke meget, hvis vi ikke også får
nabogrunden med. René kontakter Sv. Aage Marboe for at få navnet på ejeren af nabomarken. I
mellemtiden undersøger Ulla et forslag om, at vi bliver medlem af et fåregræsnings lav, som
allerede arbejder i Fløng. Får er noget nær det bedste bekæmpelsesmiddel mod bjørneklo, man
kender. Hvis der er en rimelig økonomi i projektet, forespørges foreningens medlemmer, om vi skal
gå videre.

Næste møde:

Tirsdag d. 22. august, 2006, kl. 19.00 hos Torben, Potentilvej 15.


