Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 11. maj 2016
Til stede: Henrik HH38, Benedikte HH54 og Troels HH36
Afbud: Lone HH46
1) Valg af referent: Troels
2) Tilbagemeldinger fra Ruderdal Kommune
a) RK’s godkendelse af vedtægtsændringer: Godkendelse er modtaget af formanden

b) RK’s kvittering for modtagelse af tiltrædelse af “Vintervedligeholdelsesaftalen”: Ja, kvittering er modtaget af formanden

3) Evaluering af “Havedagen”:
Alle var enige om, at fremmødet var meget flot og opbakningen helt i top. Alle tog fat, sådan rigtig
fat J, og resultaterne blev en del over det forventelige. Således blev der beskåret træer på det store
fællesareal, en sti blev genfundet hen over den nedre del af fællesarealet, og intet skræl undgik
den ihærdige opsamling. En speciel tak til kassereren , Henrik HH38, som forestod leje af maskiner
og lagde bil + trailer til de mange køreturer til genbrugspladsen. Måske er denne havedagsmodel
værdig til en gentagelse næste år?

4) Økonomistatus
a) Forbrug år til dato samt restbudget: Alle økonomiske dispositioner er indenfor budget
b) Status for kontingentbetaling: Tre medlemmer mangler betaling, kassereren har omdelt 1.
rykkerskrivelse og må nu omdele 2. rykkerskrivelse. Umiddelbart efter 3. rykkerskrivelse overgår
sagerne til inkasso.

5) Henvendelser til og fra medlemmer
a)

HH35 vedr. bortskaffelse af grenbunke på egen matrikel: Formanden svarer skriftligt

b)
HH45 vedr. halvskur: Formanden kontakter HH45 ang. planerne for renovering af halvskuret
på HH45’s nordvendte gavl.

6) Vedligehold
a) Forestående gartneropgaver: En gåtur med gartneren skal arrangeres af formanden medhenblik på at få overblik over dels kommende vedligeholdelsesopgaver samt identifikation af eventuelle projekter. Bestyrelsen er opmærksom på, at ved større projekter skal der indhentes to tilbud.
b) Beskæring/nedtagning af gl. fyr ud for HH36. Træet er gennem flere år blevet hårdt medtaget af storme og særligt snefald, hvorfor der er tvivl om hvorvidt det overhovedet er tjeneligt til
at overleve. Store grene er allerede knækket og hænger i træet med fare for nedfald. : To tilbud
indhentes fra gartneren: Et hvor træet nedtages og et nyt genpantes alternativt et hvor træet blot
beskæres.
c) Græsslåning: Gartneren instrueres i, at skråningen mod HH54 og HH52 skal klippes helt op
til det flade stykke ved halvmurerne. Endvidere skal det flade stykke mod HH52 ligeledes klippes.

7) Eventuelle projekter 2016:
a)
Fodhegnet, stillingtagen til tilbud indhentet af kassereren: Kassereren indhenter supplerende
tilbud, hvor eksisterende sten indgår i projektet.
b)
Genskabelse af hæk mod Fagerbo: Formanden kontakter naboerne i Fagerbo med henblik på afklaring af deres stilling hertil.
c)
Oprydning på arealet mod Fagerparken/Fagerdalen: Vi nåede ikke at fjerne grenbunken
på dette fællesareal på ”Havedagen”, men medlemmerne opfordres til ikke at benytte arealet til
grenaffald
d)

Tilbud på omlægning af ca. 10 fliser på den ”genfundne sti” skal indhentes fra gartneren.

9) Hjemmesiden
a) Opmærksomhed vedr. dokumenternes beskaffenhed ifm. upload: Visse referater er svære
at læse på hjemmesiden, redaktøren skal genskabe læsbarheden (Lone).

10) Vej
a) Plan for undersøgelse af vejens beskaffenhed: Benedikte undersøger muligheden for en
uvildig og gratis vurdering af vejens beskaffenhed.

11) Evt.
a)
Bestyrelsen er ved at undersøge relevans i den ansvarsforsikring der for år siden er tegnet af en tidligere bestyrelse for grundejerforeningen, og indhenter police for forsikringen.

b)

Fastsættelse af næste mødedato: 30-06-2016 kl. 19:30 hos Henrik

