Den: Onsdag d. 19.
september 2012
Kl. : 19.30
Sted: Jon i nr. 39
Deltagere:
Jon
Debbie
Ulla
Thomas
Afbud:
Lars
Jesper

Dagsorden: Møde 2/september 2012
1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 15. maj 2012.
2/ Økonomisk overblik
 Status økonomi her og nu
 Budgetopfølgning
3 / Legepladsudvalg (Lars) – Status og nyt
4 / Arealudvalg (Jesper) – Status, Evaluering (bjørneklo + arb.dag) &
Nyt.
5 / Festudvalg (Debbie) – Status, Evaluering (Skt. Hans + Sommerfest)
& kommende aktiviteter.
6 / Vedtægter
 Sidste ændringer/godkendelse hos kommunen.
 Forslag vedr. udtagning af paragraf vedr. administrator.
 Justering af nyt vedtægts punkt m.h.t. max. Beløb/min. Kapital
– Vejfond.
7 / Vandproblem – Drænsag mellem stikvejene.
8/ Afløb sø, herunder renovering afløbsrør/rist
9/ Hjemmeside
10/ Eventuelt
11/ Næste møde
Referat
Ad1:
Jon har fået meddelt banken om skift af kasserer, så Ulla har nu fået
adgang til foreningens bank konti.
Legepladsrapporten for april 2012 kan nu findes på foreningens
hjemmeside.
Der er blevet indkaldt til møde i forbindelse med den Fælles overordnet
grundejerforening d. 9/10 kl. 19.00. Jon og Lars deltager fra Potentilvej.
Ad2:
Ulla kunne oplyse at alle kontingenterne nu er betalt. Der vil efter
bestyrelsesmødet blive overført de 30.000 til vejfonden.
Saldoen på vores driftskonto er: 86.603,09 kr.
Saldoen på vejfonden er: 223.526,99 kr. efter årets overførsel til
vejfonden.
Budgettet blev gennemgået og det ser fint ud.
Ad3:
Legepladsen skulle have haft en omgang olie her i løbet af sommeren,
men pga. regn er det blevet udskudt. Lars skal finde et tidspunkt for
hvornår det kan blive gjort.
Der skal laves et gennemsyn af legepladsen her i oktober måned, så
der overholdes de to gennemsyn pr. år. Lars sørger for at der bliver
lavet en gennemgang i oktober. På næste bestyrelsesmøde
fremlægges den nye legepladsrapport, som efterfølgende vil komme
på hjemmesiden.

Ad4:
Jesper havde meldt afbud, men det kan nævnes at der som planlagt
blev afholdt bjørneklo dag i juni måned, hvor rigtig mange kom og hjalp
til. Det store stykke arbejde gennem de sidste år har gjort at der ikke
var nær så mange bjørneklo, som de andre år.
Bjørneklo dagen blev også brugt til at få fældet de døde træer ved
søen. Det kom der et rigtig fint bål ud af, som så blev til Potentilvejs
første rigtige Sankt Hans bål.
Arbejdsdagen som blev afholdt inden sommerfesten d. 25. august var
endnu engang vellykket og der blev fjernet ukrudt langs vejen,
plantebælterne ud til Frøgård Alle blev ordnet med buskryder og der
blev slået græs på bakken ved legepladsen. De øvrige plantebælter
blev gået igennem med græsslåmaskinen.
Der skal tages stilling til om der evt. skal indkøbes en buskryder.
Det blev aftalt at Jesper skal indhente tilbud fra Kommunen i forhold til
at få fjernet dunhammerne rundt om søen. Samtidig med et tilbud på
græsslåning bagved søen en gang årligt. Tilbuddene tages med til
næste bestyrelsesmøde.
Ad5:
Sankt Hans arrangementet var en stor succes og der var besøgende
fra mange af de andre veje, da bålet skulle tændes. Jon holdte en fin
båltale inden bålet blev tændt, hvorefter der blev sunget flot med på
midsommervisen.
Der vil derfor igen blive afholdt Sankt Hans på Potentilvej næste år.
Sommerfesten blev holdt d. 25. august og fremadrettet vil
sommerfesten blive afholdt sidste lørdag i august.
Det var igen i år en succes med hoppeborg til ungerne og der blev
grillet steg og pølser og alle fremmødte virkede til at have en hyggelig
aften.
Det blev aftalt at informationer om festteltet skal ind og ligge på
hjemmesiden, så alle bliver gjort opmærksomme på muligheden for at
leje teltet til private arrangementer.
Ad6:
Kommunen har nu godkendt vedtægtsændringen vedr. vejfonden.
Ved Generalforsamlingen blev der stillet forslag til en justering af det
nye vedtægts punkt m.h.t. max. Beløb/min kapital ift. Vejfonden.
Bestyrelsen har nu drøftet forslaget og der er enighed om at
bestyrelsen ikke ønsker at lave ændringer til det nye vedtægtspunkt.
Ad7:
Jon har været i kontakt med Karsten Lind og der er blevet sendt
billeder, gamle referater fra et møde d. 30/5-2008, et brev fra 2006,
som er skrevet at byggelederen omkring vandproblematikken samt
forslaget som blev forlagt ved generalforsamlingen.
Bestyrelsens holdning til denne sag er, at Jon tager dette sidste møde
med L&R for at prøve at få dem til at tage ansvaret eller dele af
ansvaret for at få løst vandproblemet mellem stikvej 1 og stikvej 2.
Lykkedes det ikke at få L&R til at tage ansvar, Har bestyrelsen taget
den beslutning, at grundejerforeningen ikke kan gå ind i projektet, idet
det vurderes, at et sådan tiltag kan skabe præcedens.
Ad8:
Jon har fået aftalt et møde med en mand fra Kommunen, som kommer
for at give et forslag til en bedre afløbsrist og afløbsrør, som vil kunne
afhjælpe at risten ikke stopper til.

Ad9:
Der blev talt om at få lagt vores arrangementer ind på hjemmesiden.
Ad10:
Ulla spurgte ind til om vi som forening er forsikret i forhold til bankkrak.
Det ville Jon undersøge.
Ad11
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 23. januar 2013 kl. 19.30 hos Jon i
nr. 39.
Det blev besluttet at Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 17. april
2013. Debbie sørger for at booke lokale.

