
Referat 15. November 2016
Referat fra Bestyrelsesmødet tirsdag d. 15. november 2016

1) Valg af referent: Benedikte

2) Godkendelse af seneste referat: godkendt uden bemærkninger

3) Henvendelse fra Ruderdal Kommune

a)      RK har inviteret til “Det årlige møde med grundejerforeningerne
b)      Matrikelkort og beplantningsplaner til scanning fra RK rekvireret af Troels,

Troels deltager i årlige møde med grundejerforeningerne i Rudersdal kommune

Vi har ikke modtaget noget  matrikelkort fra Rudersdal kommune

4) Økonomistatus

a)      Forbrug år til dato samt restbudget (Henrik)

Budgettet er til dato overhold

5) Henvendelser til/fra medlemmer

a)      HH45 renovering af halvskuret på gavlen mod Fagerparken fortsat (lukket punkt)

b)      HH33 (lukket punkt)

6) Vedligehold

a)      Fællesarealernes generelle tilstand og indtryk

                Gartneren har afsluttet året opgaver, er der behov for mere?

                Vi skønner at der til dato er udført det der skal udføres.



7) (Eventuelle) projekter 2016:

a)      Er der budget til mere?

Hvis der i slutningen af året ikke er opstået uforudsete udgifter så som snestorm, storm med knæk-
kede grene, så der der penge i budget til et vejskilt – fartdæmpende

9) Hjemmesiden

a)      Antal besøgende (Lone)

vi undrer os stadig over de mange besøg, Lone har uden held forsøgt at finde ud af årsagen hertil

10) Vej

 a)      Status (hvis noget nyt ift. seneste møde) (Benedikte)

der er ikke fortaget noget vedr dette punkt

11) Evt.

a)      Fastsættelse af næste mødedato

Næste møde er den 10 Januar 2017 kl. 19:30 hos Henrik

b)      Dato for generalforsamling skal aftales

General forsamling fastsættes til den 7 Februar 2017 kl. 20.00

c)      Praktik vedr. Juletræstænding

juletræ tændes den 26 November kl 16:00
fordeling af opgaver vedr juletræ tænding er foretaget Invitation udarbejdes og lægges i postkasser 
af Troels, søn og hund Opsætning, lys, borde etc:  Troels og Henrik Gløgg, kopper, skeer:  Benedikte 
Æbleskiver, sukker, syltetøj ,tallerkner, serviette : Lone

18.11.2016
Benedikte




