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Referat 16.11.2014
Referat Bestyrelsesmøde den 16 november 2014
1. Referat fra sidste møde.
a. Ref. fra konstitutions møde ?
b. Ref. fra Markvandring – 1 haver tvangsklippet regning fremsendt – en have er
ikke
muligt p.g.a stand (bestyrelsen har detaljeret navneopl. )
c. Referater godkendt
2. Orientering + fra bestyrelses medlemmer
a. Hus brændt på Fyrrevej – ingen har yderligere information endnu
b. Der har været et tilfælde af tricktyveri på Jupitervej
c. Intet yderligere at bemærke

3. Generalforsamling den 18. april 2014 ( referat ud på hjemmesiden )
a. Der har været brev fra en grundejer omkring referat og nota om regnskab –
Inger
har besvaret grundejer direkte.
b. Referater fra bestyrelses møder vil fremover blive lagt på hjemmsiden.
c. Vederlæg til Formand og Kasserer blev diskuteret – og bliver ændret til det der
står
i vedtægter
4. Veje
a. Hovedveje fine , sidevej mangler stadig skærver – det er noteret og vil blive
meddelt
gartner.
b. Kjeld begyndt at male vejsten , men er nu stoppet på grund vejr.
5. Grønne områder
a. Benny har talt med Knud omrking græsslåning p.g.a vejret vokser det stadig det
er
besluttet at ekstra slåning droppes . Indtil videre er det slået 4 gange i år.
b. Forskellige udhæng på kaldredvej skal fjernes , ligesom træ der stadig ligger
forskellige
steder skal fjernes
6. Regnskab 2014
a. Regnskab gennemgået , alle kontingenter indgået og der er 8 nye medlemmer
7. Affald 2015
a. Fremover bliver billigere på de enkelte beholdere i 2015 dvs tømninger af
skraldebeholdere bliver billigere - ny kontrakt skal forhandles/fornyes (2014)
8. Fællesmøde
a. Indkaldelse til fællesmøde den Lørdag 29 Nov. 2014 kl. 11.00 udsendt. Inger,
Mogens og Franz deltager.
b. Punktet om fælleshjemmeside diskuteret og vi mener ikke at der et behov.
9. Næste møde
a. Næste møde er den : Onsdag den 4 Feb. 2014 kl. 18.00
10. Eventuelt - der var ikke yderligere under eventuelt

