Grundejerforeningen INGERSHØJ

Referat
Bestyrelsesmøde
Tid:

Lørdag den 9. februar 2019 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost)

Sted:

Karens Mindevej 35

Deltagere:

Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Poul Gaarden (PG), Bent Nygaard
Olsen (BNO), Helle B. Reinholdt (HBR)

Afbud:
Gæster (eksterne):

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

2.

Status på grundejerforeningens
økonomi siden sidste møde
herunder årsregnskabet for 2018
samt udkast til budget for 2019
v/PG.

3.

Data til Danske Bank:
- Udfyldelse af
bestyrelsesoversigt.
- ID-dokumentation (Husk at
medbringe sygesikringskort,
pas eller kørekort).

PG gennemgik budgettet samt regnskab for 2018, og
kunne oplyse at grundejerforeningen i årets løb har
fået 24 nye sommerhusejere.
Foreningen er forsikret hos Tryg, hvorved vi er
medlem af Trygfonden. Det har dog vist sig, at vi ikke
i 2018 har fået udbetalt bonussen for 2017, da TRYG
ikke kendte vores NEM-kontonr. Det vil der blive
rettet op på, så her i 2019, vil vi få udbetalt bonussen
for både 2017 og 2018.
Herefter gennemgik PG budgetudkast for 2019, efter
lidt tilrettelser blev budgetudkastet godkendt af
bestyrelsen.
PG orienterede afslutningsvis at foreningen allerede
nu for indeværende år har fået tre nye
sommerhusejere.
Bestyrelsesoversigten blev udfyldt.
PG fremsender denne samt
bestyrelsesmedlemmernes ID-dokumentation til
banken.

./..
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INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER
4.

Bemærkninger til ajourført
opfølgningsliste v/alle.

./..

(Bilag er fremsendt via mail den 20.
december 2018).

5.

Gennemgang og godkendelse af
udkast til fællesordensreglement
for GF Ingershøj, GF Birkely og GF
Plantagen v/PG og HBR.

./..

6.

Bestyrelsens beretning:
-

Input af punkter til
beretningen/alle.

7.

Aftale om dato for møde med
forsikringsmægler fra Tryg for
gennemgang af nuværende
forsikringer samt dækning.

8.

Generalforsamlingen i Eskebjerg
Forsamlingshus den 19. april 2019.
- Afholdelse af formøde?
- Mødetidspunkt med eller
uden formøde?
Dagsorden herunder:
- Medlemmer på valg.
- Forslag fra medlemmer og
bestyrelse.

9.

HBR ajourføre opfølgningslisten med de faldne
bemærkninger og sørger for at der bliver udarbejdet
forslag fra bestyrelsen i samarbejde med PG, som
efterfølgende bliver fremsendt til bestyrelsen for
kommentering og godkendelse.
Bestyrelsen gennemgik udkastet til foreningens
ordensreglement, som herefter blev godkendt og vil
blive fremsendt som forslag til vores kommende
generalforsamling.
Udkastet til ordensreglement er jf. aftale fremsendt til
GF Birkely og fremsendes også til GF Plantagen.
Der blev drøftet følgende input til beretningen for
2018:
- Opfølgning på spørgsmål på sidste
generalforsamling.
- Hjertestarter.
- De grønne områder.
- Årets fællesmøder.
- Fibernet
- Nye sommerhusejere i 2018.
HBR skriver udkast til beretningen og fremsender til
kommentar og godkendelse.
PG har haft kontakt til Tryg for gennemgang af vores
forsikringer.
Tryg vil helst ikke afholde møde, men PG rykker for
et muligt møde.
Det blev besluttet at afholde formøde den 19. april
2019.
Mødetidspunkt blev aftalt til kl. 09:00.
PG er på valg som kasserer og genopstiller ikke.
EW er på valg for 2 år.
BNO er indtrådt efter BL har solgt sit sommerhus.
BNO ønsker ikke at opstille til valg.
Der skal derfor vælges nyt bestyrelsesmedlem for 2
år.
HBR udformer indkaldelsen og fremsender denne til
kommentering og godkendelse.

Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER
10. Eventuelt.

11. Næste møde samt foreløbige
punkter:

Indkaldelse, forslag samt beretning for 2018, skal
være PG i hænde senest den 3. marts 2019, så vi
kan få materialet trykt og fremsendt i god tid.
Formøde før generalforsamlingen den 19. april 2019
kl. 09:00.

