
Den: Onsdag d. 12. marts
2014

Kl. : 19.30

Sted: Jon i nr. 39

Deltagere:
Jon
Debbie
Ulla

Afbud:
Jesper
Gaby
Thomas

Dagsorden: Møde 12. marts 2014

1/ Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 27. november 2013.

2/ Siden sidst - diverse

3/ Økonomisk overblik:
 Status økonomi her og nu.
 Regnskab 2013
 Budget 2014

4/ Generalforsamling - 30. april 2014
 Planlægning - praktisk afvikling
 Valg

5 / Arealudvalg – Status, aktiviteter 2014 + undersøgelser fra sidste
møde.

6 / Festudvalg – Status, nyt og aktiviteter 2014.

7/ Legepladsudvalg – Status, nyt og undersøgelsen vedr. stolper i jord.

8 / Fælles overordnet grundejerforening - status

9/  Eventuelt

10/ Næste møde

Referat

Ad1:
Ingen opfølgning til dette punkt.

Ad2:
Jyske Bank har opkøbt Finansnetbanken. Det vil ingen betydning få for
vores forening.

Dong har sendt en årlig status, hvor det fremgår, at fejlmelding nu kan
foretages via en App. Linket vil blive lagt på hjemmesiden
www.potentilvej.dk. Dong skriver, at de har udviklet et program, som
kan gøre, at de vil have muligheden for, at komme og skifte en pærer
inden den går.

PL har sendt et nyhedsblad. Der vil være link til PL på hjemmesiden.

Ad3:
Regnskab 2013:
Regnskabet er udarbejdet og blevet revideret. Bestyrelsen og revisor
har godkendt regnskabet 2013.

Budget 2014:
Budgettet for 2014 blev tilrettelagt og bliver præsenteret på
generalforsamlingen. Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent.

Ad4:
Debbie har booket kantinen på Gadehaveskolen til
Generalforsamlingen d. 30. april 2014 kl. 19.30.

Indkaldelsen skal være udsendt senest 14 dage før.
Ulla levere regnskabet til Debbie, så det kan komme ud sammen med
indkaldelsen.

Jon sørger for at finde en dirigent og bestyrelses emne i stedet for Ulla,
som ikke genopstiller.



Ad5:
Jesper blev forhindret i at deltage på mødet.

Træet som væltede under stormen er ikke egnet til at bruge som
legeredskab. Der arbejdes derfor ikke videre med den ide.

Jon og Jesper har efterfølgende været oppe og se på træet og det blev
besluttet at Jon kontakter Banen Danmark for at få afprøvet, hvem der
egentlig har ansvar for træet, idet der er fundet en skelpæl.

Jesper henter tilbud fra Kommunen på almindelig græsslåning, en
gang græsslåning bagved søen inden Sankt Hans samt fjernelse af
dunhammerne rundt om søen.

Jesper følger op på om den første græsklipning i foråret, kan ske
tidligere end sidste år, samt få kigget på vores asfalt, om det trænger til
at blive repareret nogle steder.

Der skal findes en dato for Bjørneklodagen, som skal afholdes en
weekend i maj. Det skal overvejes om Bjørneklodagen skal udvides til
også at være en arbejdsdag.

Ad6:
Fastelavn gik også rigtig godt i år. Der var et pænt fremmøde. Der var
også deltagere uden børn, som kom og fik en fastelavnsbolle og en
kop kaffe :-)

Næste arrangement er Sankt Hans, som er d. 23. juni. Da det i år er en
mandag, vil fællesspisningen blive droppet, men Bestyrelsen vil sørger
for, at der vil være stort bål bagved søen og foreningen vil sælge øl,
vand og is.
Ligesom sidste år, vil de øvrige veje også blive inviteret.

Hjælp til sommerfesten d. 30. august ønskes meget gerne. Så er der
nogen som kunne have lyst til at melde sig til at give en hånd med, så
giv meget gerne besked til Debbie Nielsen i nr. 16.

Ad7:
Gaby skal huske april gennemgangen af legepladsen.

Ad8:
Sagen er ikke nået længere. Da der stadig er grundejerforeninger som
ikke vil være en del af den overordnet grundejerforening. De har på ny
klaget – derfor afventes igen på et svar/afgørelse.

Ad9:
Ingen bemærkninger.

Ad10:
Næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen.


