
Referat 23.01.2006

 GF Potentilvej

Bestyrelsesmøde onsdag, d. 23.1.2006,  Potentilvej 2.

Alle medlemmer og suppleanter var til stede.

Agenda blev fulgt:

1).                 Status på foreningens konti.
Kontoudtog forevist. René E. havde udfærdiget regnskab og budgetforslag, som blev gennemgået
og godkendt. Forslag til budget indebærer en kontingent nedsættelse fra kr. 2400,-  til kr. 1850,-.
Regnskabet er nu videregivet til foreningens revisor.
Det oplyses, at udgiften til vore gadelamper på sigt bliver fordelt og lagt på den enkelte parcels
NESA regning.

2).                 Generalforsamling.
Efter vedtægterne skal generalforsamling afholdes i april. Bestyrelsen valgte datoen onsdag d. 5.
april, og efter sondering hos kommunen har Frede tilmeldt vores møde til afvikling på
Gadehaveskolen i kantinen, som var det bedste og nærmeste lokale, man kunne stille til rådighed
uden udgift for foreningen.
Der skal sendes advis om generalforsamlingen mellem d. 5. og 10. marts, og forslag til behandling
på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts.

3).                 Tagsten fra Lind & Risør
Efter afhentning til de enkelte parceller er der en restbeholdning på ca. 25 stk., som bringes i hus
snarest. Brian kan opbevare en del af disse.

4).                 Vej – snerydning.
I den type vinter, vi har kørende, er det rigtig rart at samarbejdet med kommunen virker.
Det aftalte beløb er allerede lagt ind i den enkelte parcels afregning af forbrugsafgifter til
kommunen.
PS.               Kommunen kontaktes m.h.t. vejbelysning, som ikke virker overalt.

5).                 Skurproblem.
Frede var et par uger før mødet gjort bekendt med, at Potentilvej nr. 27 og 29 havde fået udskiftet
skuret i vognporten på foranledning af Jørn Ankersen. Lind & Risør havde bøjet sig for et krav om
udskiftning, da skuret ikke overholdt de forskrifter, som er sædvane for skure i dansk byggeri.
Konkret er træbeklædningen ført for langt ned mod jordoverflade/flisebelægning, og vil derfor nemt
kunne udvikle råd. Problemet er beskrevet i medsendte billedfil.
Bestyrelsen besluttede at udforme en skrivelse til beboerne (Frede skriver forslag) med beskrivelse
af problemet samt en opfordring til at måle afstanden fra træbeklædning til flisekant. Problemet er
observeret en del steder, men vi ønsker en registrering af problemets omfang inden vi kontakter
Lind & Risør for en fælles udbedring.



6).                 Evt.
Muligheden for at få EU tilskud til træbeplantning bag søen blev debatteret. Brian undersøgte sagen
endnu en gang efter mødet, og der er øjensynligt ikke store chancer for at opnå tilskud, så sagen er
lagt i mølposen.
René H. fortalte, at vores hjemmeside står foran en snarlig renovering, og at den i øvrigt stadig
besøges flittigt.
Det overvejes at kontakte festudvalget med henblik på gennemførelse af den årlige picnic, som
måtte aflyses sidste år på grund af det dårlige vejr, som valgte at hjemsøge os på det valgte
tidspunkt.

Næste møde

Mandag d. 27. februar, 2006, kl. 19.00 hos Frede, Potentilvej 31.

Opgaveliste til bl.a. næste møde:

Status på foreningens konti.
Forberede ordinær generalforsamling i april 2006.
Følge op på skurproblem.
Status på fællesarealer.
Status på festudvalg.
Andet?

Taastrup, 7.2.2006. FP.


