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Referat
Ad1:
Ingen bemærkninger.
Ad2:
A: Markstykket: Bestyrelsen har besluttet ikke at gøre krav på at
benytte det lille markstykke, som er tilskødet vores grundejerforening.
Bestyrelsen vil sende en mail til advokaten, som skulle have investeret
i arealet, for at gøre ham opmærksom på, at stykket er tilskødet vores
grundejerforening, så hvis vi en dag vil gøre krav på markstykket, så
har vi det på skrift.
B: Fart og skilte: Der kan ikke gøres så meget med hensyn til den fart
der køres med gennem vejen. Der er skiltet med hastigheden og der
gælder de samme regler, som på alle andre veje, hvor farten skal
overholdes. I forhold til at skilte med at der ikke må holdes på
vendepladserne, så kommer Kommunen med et forslag om at få lavet
skiltning på asfalten med parkeringsforbud og der kan males gult på
kantstenen på vendepladsen for enden af vejen. Bestyrelsen har
besluttet, at der ikke anskaffes skilte om parkeringsforbud.
C: Overordnet grundejerforening: Efter en udbudsrunde med fire
leverandører, som skal udfører de grønne arealer, så har bestyrelsen
vurderet, at en anden leverandør (Tom Malling) skal have mulighed for

at løfte opgaven. Prismæssigt ligger de indenfor vores budgetramme,
og de vurderes at kunne levere en fornuftig kvalitet.
Budget: Det vedtagne budget for 2020 er baseret på omkostninger til
grøn vedligeholdelse på ca. 150.000 kr. Det forventes at niveauet for
2021 kommer til at ligge på et lidt højere niveau, hvorfor
budgetudkastet til generalforsamlingen vil være baseret på en
enhedspris på ca. 625 kr. pr. enhed.
Generalforsamlingen for den overordnede grundejerforening vil blive
afholdt d. 26. maj 2020.
D: Diverse: Inge bemærkninger.
Ad3:
A: Indhentning af tilbud: Bestyrelsen indhenter to tilbud, som vil blive
forelagt generalforsamlingen.
Ad4:
Drift konto: 164.977 kr.
Vej konto: 461.527 kr.
A: Budget: Afventer tilbud på grønne arealer, før der laves endeligt
budget.
Ad5: Bestyrelsen har fundet det skema som vi som forening skal
udfylde. Skemaet vil blive lagt ud på hjemmesiden, så det er udfyldt.
Derudover vil bestyrelsen sørger for, at når et bestyrelsesmedlem
udtræder fra bestyrelsen, så underskrives der en Tro og love
erklæring, hvor der skrives under på, at medlemmet videregiver
foreningens materiale til bestyrelsen eller at materialet slettes digitalt
eller at papir destrueres.
Ad6:
A: Hjemmeside: Ingen bemærkninger.
B: Facebook: Ingen bemærkninger.
Ad7:
Der planlægges generalforsamling til afholdelse onsdag d. 22. april kl.
19.30. Der sendes dagsorden ud senest 14 dage før. Indkomne forslag
skal sendes til bestyrelsen senest d. 15. marts.
Bestyrelsesmedlemmer Debbie og Lise er på valg. Lise genopstiller.
Debbie genopstiller ikke.
Ad8:
Ingen bemærkninger. Næste bestyrelsesmøde bliver aftalt efter
generalforsamlingen, når nye medlemmer er valgt.

