Den: 28. maj 2019

Dagsorden: Møde 28. maj 2019

Kl. : 19:30

1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmødet 6. juni 2018.

Sted: Lise

2 / Siden sidst
a) Diverse
b) Hjemmeside
c) Facebook gruppe
d) Generalforsamling

Deltagere:
Helle
Lise
Debbie

3/
Afbud:
Rene
Christian

Konstituering

4/
a)
b)
c)

Evaluering
Sankt Hans arrangement
Grøn dag og sommerfest
Arrangements komite

5/

Økonomi - status
a) Status inkl. betaling af kontingent
b) Overførsel til vejfond

6/

Persondataforordningen (PL og Grundejerforeningen)

7/ Projekter uden for foreningen
8/

Udvalg - hvad gør vi:
 Legepladsudvalg – ny rapport + behandling/ evt. reparationer
 Arealudvalg.
 Arrangement udvalg.

9/

Eventuelt

10/

Næste bestyrelsesmøde.

Referat
Ad1:
Intet nyt siden sidst.
Helle følger op på hjemmesiden.
Ad2:
A: Ingen bemærkninger
B: Intet nyt
C: Helle foreslår at der oprettes en Facebook gruppe for vores
grundejerforening. Helle vil gerne stå for at styre den. Fordelen ved
sådan en gruppe er, at det er en hurtig kommunikationsvej.
Det aftales at Helle opretter en gruppe som kun vil være åben for
medlemmer i vores grundejerforening.
D: Helle vil tage kontakt til landmanden som lige nu dyrker på den jord
som vores forening ejer. Hun vil også forhøre sig hos nogle af de andre
veje, som også skulle eje et tilsvarende jordstykke, og høre hvordan de
forholder sig.
Ad3:
Konstituering:
Bestyrelsen har valgt at konstituere sig som følgende:
Helle - Formand
Lise - Kassere
Debbie - Sekretær

Ad4:
Da der lige nu ikke er nogen i foreningen som gerne vil stå for at
arrangere sociale arrangementer, så bliver der ikke Sankt Hans eller
sommerfest.
Helle vil udarbejde en seddel til foreningens medlemmer, hvor der
efterspørges medlemmer som kunne være interesseret i at stå for
planlægningen af sociale arrangementer.
Hvis der ikke er nogen der vil være interesseret i det, så vil der ikke
blive holdt de sociale arrangementer som tidligere.
Den grønne arbejdsdag, som holdes i forbindelse med vores
sommerfest vil fremover blive udliciteret.
Ad5:
A: Kasse beholdningen på driftskontoen er kr. 167.986.
B: Vejfondskontoen kr. 431.527.
Der blev talt om beløbet på vejfonden og det blev aftalt, at Helle
undersøger hvad en ny vejbelægning af vores vej ville koste i dag og
samtidig undersøge hvad det vil koste at reparere de to vejbump.
Ad6:
Dette er i process.
Ad7:
Der er ingen projekter lige nu.
Ad8:
De tre udvalg nedlægges. Bestyrelsen har besluttet, at de vil stå for at
få tjekket legepladsen de to gange om året og lave
legepladsrapporterne. Legepladsrapporten for april 2019 blev lavet
efter dette bestyrelsesmøde.
Ad9:
Intet til eventuelt.
Ad10:
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 8. oktober 2019.

