
Tirsdag d. 15. maj 2012 Kl. : 19.30 Sted: Jon i nr. 39

Deltagere: Jon, Lars, Jesper, Debbie

Afbud: Ulla, Thomas

Dagsorden: Møde 1/maj 2012
1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 01. februar 2012.
2/ Konstituering
3/ Økonomisk overblik (Dette faste punkt udgår til behandling ved næste møde)
4 / Legepladsudvalg (Lars) – Status og nyt
5 / Arealudvalg (Jesper) – Status og nyt
6 / Festudvalg (Debbie) – Status og nyt
7 / Opfølgning fra Generalforsamlingen
Vedtægtsændring til godkendelse hos Kommunen
Forslag vedr. justering af ny vedtægts punkt m.h.t. max beløb/min. Kapital
Forslag vedr. udtagning af paragraf vedr. administrator
Vandproblem – Drænsag mellem stikvejene 8 / Afløb sø, herunder renovering afløbsrør/rist
samt evt. tilførsel af fisk
9/ Medlemsinfo – Informationsblad bl.a. vedr. kontingent
10/ Hjemmeside
11/ Eventuelt
12/ Næste møde NB: Medbring venligst din kalender – hvis vi evt. skal fastsætte datoer.

Referat
Ad1: Ingen bemærkninger

Ad2: Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
Jon – Formand
Lars – Næstformand
Ulla - Kasserer
Debbie – Sekretær Opgavefordelingen fra sidste år blev godkendt. Opgaven omkring hjemmesiden vil
fremadrettet ligge hos sekretæren, som samarbejder med webredaktør – Rene Hasly. De tre faste udvalg
fortsætter med samme udvalgsformænd.
Jesper – Arealudvalget
Lars – Legepladsudvalget
Debbie - Festudvalget

Ad3: Punktet udgår ved dette møde, da der skal ske en overdragelse til Ulla, som bliver ny kasserer i stedet
for Bente.Jon sørger for, at der tilgår banken meddelelse om skift af kasserer.

Ad4: Lars informerede om at han havde foretaget legepladskontrol i april og at det skal gøres 2 gange om
året. I april og oktober.Legepladskontrollen blev fremvist på mødet. Lars sender legepladskontrollen til
Debbie, som vil sørger for at den sendes til Rene, så den kan komme på hjemmesiden, under punktet
Legepladsrapport.

Ad5: Jesper har lavet en ny aftale med Kommunen om 10 x græsslåning. Prisen vil igen være på 14.000 kr.
Nu er det ved at være tid til at fjerne bjørneklo. Det blev besluttet at datoen for denne arbejdsdag bliver den
9. juni kl. 9-12. Jesper laver en invitation, som uddeles snarest. Arbejdsdagen i forbindelse med
sommerfesten vil blive afholdt den 25. august ca. fra kl. 10. Jesper sørger for at der af invitationen fremgår
en plan over hvad der skal laves.

Ad6: I år er der planer om at afholde et Sankt Hans arrangement. Sidste år blev der indkøbt bålfade, som
bl.a. skulle bruges til Sankt Hans. Det er i år Sankt Hans aften den 23. juni. Festudvalget sørger for at der
kommer en invitation ud. Der vil også senere udgå indbydelse til sommerfest der som sidsteår vil blive
afholdt i forlængelser af arbejdsdagen 25. august.



Ad7: Vedtægtsændringen vedr. vejfonden som blev godkendt på Generalforsamlingen, vil nu blive sendt til
endelig godkendelse på Kommunen. Forslaget som kom frem på Generalforsamlingen vedr. justering af nyt
vedtægts punkt m.h.t. at der laves et max. beløb/min. Kapital blev drøftet af bestyrelsen og det blev besluttet
at punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde. På Generalforsamlingen blev det foreslået at
bestyrelsen undersøgte om paragraffen vedr. administrator kunne blive fjernet fra vedtægterne. Jon vil
spørge Kommunen om denne paragraf kan fjernes fra vores vedtægter. Problematikken omkring
vandproblemerne mellem de to stikveje blev drøftet og det blev besluttet at Jon tager et sidste møde med
L&R, hvor der fremvises forslaget+pris som blev fremvist på Generalforsamlingen. Punktet tages op igen til
næste bestyrelsesmøde, når mødet med L&R er blevet afholdt.

Ad8: Jon har haft en miljø-dame fra Kommunen ude og kigge på vores sø, for at komme med et bud på om
det ville kunne betale sig at vi selv gjorde noget for at holde søen ren i forhold til andemad og alger.
Punkt 1: Hun vil sørger for at finde en kontaktperson i Kommunen, som kan vejlede i forhold til reparation af
afløbsrør og evt. opsætning af en bedre afløbsrist.
Punkt 2: Hun godkendte at træerne som er døde nede ved søen, gerne må fældes.
Punkt 3: Hun fortalte at fisk ikke ville løse vores problemer med alger, men at vi selv kunne prøve at fjerne
andemad manuelt. Hendes konklusion var, at der p.t. ikke er nogen problemer med søen og at den ikke ser
ud til at skulle renses foreløbigt. Vi kunne også godt manuelt optage dunhammere, men der ville dog ikke
ske noget ved at vente. Vi skal ansøge hvis vi ønsker at rense med maskiner rundt om hele søen – eller om
selve søen og ved oprensning af dens bund.

Ad9: Det blev besluttet at der sendes informationsblad ud, hvor der bl.a. informeres om betaling af
kontingent. Referatet fra Generalforsamlingen vil også blive vedlagt.

Ad10: Det blev aftalt at der skal lægges information om teltudlejning ind på hjemmesiden.

Ad11: I forhold til den Fælles overordnet grundejerforening, vil det være formand og næstformand, som
deltager ved kommende møder. Jon sørger for at meddele til hjemmesiden for den Fælles overordnet
grundejerforening at det er Lars som overtager Allans plads.

Ad12: Næste møde bliver d. 19. september kl. 19.30 hos Jon i nr. 39


