
Referat 13.02.2007

GF Potentilvej

Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 13.2.2007,  Potentilvej 31.
Alle medlemmer og suppleanter var til stede.
Agenda blev fulgt:
1).                 Status på foreningens konti.
Saldo var ved årsskiftet lidt over kr. 151.000,-.  Dertil vejfond på kr. 61.606,-.
Årsregnskab udarbejdes til generalforsamlingen i april.
2).                 Generalforsamling.
Denne afholdes som sædvanligt i april måned. Frede lægger en forespørgsel på nettet vedrørende
lån af kantinen på Gadehaveskolen som i 2006. Dato foreslået er tirsdag d. 24. april, og så snart vi
har modtaget bekræftelse på lokalet, udarbejder Ulla advis til omdeling vedr. generalforsamling
samt muligheden for at komme med forslag til vedtagelse på denne.
3).  Hundeproblematik.
Stadig problemer med den pågældende hund. Har bidt postbudet, som har anmeldt dette til politiet –
uden at der dog blev fulgt op på nogen måde. Der er nedsat et udvalg, som arbejder på et
spørgeskema for at afdække omfanget af problemet og holdningen til dette i vores forening.
Hundeejerne tror øjensynlig, at der er tale om en hetz fra bestyrelsen, mens bestyrelsen efterlyser en
opdragelses- og holdningsændring, så beboerne ikke behøver være nervøse for angreb fra den
aggressive hund.
4).                 Forsikring.
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra TopDanmark, som ønsker at tilbyde en Grundejer-forenings
rabat (på linie med firma rabatter) til et nærmere defineret antal af vore medlemmer, som så udløser
en nærmere defineret rabat. Bestyrelsen tager ikke stilling til, om oplægget er gunstigt eller ej, men
lægger det på vores hjemmeside til nærlæsning og tilmelding for de, der måtte være interesserede.
Tilslutning vurderes på generalforsamlingen.
5).                 Evt.
Der skal nu tages fat på håndteringen af vore fællesarealer. René indhenter et par forslag, som
lægges frem på generalforsamlingen. Evt. opstilling af borde/bænke på arealerne.
Hundeposestativer er sparet væk ifølge kommunen – overladt til eget initiativ.
Støjvold benyttes som kælkebakke (når der er sne!) -  uhensigtsmæssigt, bør bremses.

Næste møde –
Tirsdag d. 27. marts, 2007, kl. 19.00 hos Brian, Potentilvej 2.

Taastrup, 20.2.2007, Frede Pallesen.


