Referat fra grundejerforeningsmøde den 10. januar 2013
Fremmødt: Keld – Britta – Margit – Anette – Berit – Peter
Afbud: Morten.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Navne konkurrence
Økonomi
Bålrist
Hjemmeside aktuelt
Ansøgninger til D.U. – møde den 28. januar
Honorering af frivilligt arbejde
Planlægning af D.U. – mødet
Foredrag med Mama Doc/planlægning
Affaldsdag
Bårebuketter til begravelser
Havemand/tilbud på græsslåning
Planlægning af borgermøde angående trafiktiltag
Skovrydning langs stien Hybenvej/Bakkevænget
Information om antennemast
Planlægning fastelavnsfest
Evt.
Planlægning af nyt møde

1. Efter afstemning blev den gamle legepladsen, blev der besluttet at navnet skulle være
Hyggekrogen.
2. God økonomi, beholdningen dækker de kommende udgifter.
3. Peter kontakter Børge om fabrikkationen af jern stang til bålristen.
4. Ole vil gerne undervise os alle i hvordan vi bruger hjemmesiden.
 Ole finder en dato til undervisning.
 Adviseringen som hedder mail chimp, hvor hver enkelt borger skal tilmelde sig til. Dette
skal fremvises til generalforsamlingen.
5. Der er lavet 2 ansøgninger til D.U. om tilskud til legeredskaber til Hyggekrogen og tilskud til
hjemmesiden.
6. Arbejdstid betales der ikke for, men udgifter skal til enhver tid dækkes.
7. D.U. mødet afholdes den 28. januar i Maskinhallen kl. 19.00. Der vil komme ca 30 personer.
 Indkøb til dette
1. Øl og vand
2. Kaffe og the
3. Pålægskagemand
4. Frugt
Margit og Berit kommer og hjælper med at rette an og ryde op.
8. Foredrag med Mama Doc vil blive afholdt den 5. marts kl. 19.00 i Understed forsamlingshus.
Honorar til Mama doc 1000 kr. – der skal stå i indbydelsen at fremmødte må gerne have en skilling
med til Mama doc da disse penge går til udsatte børn i Polen.
9. Udsættes til næste møde.
10. Grundejerforeningen vil give en bårebuket til begravelse, alle skal underrette Britta hvis vi høre om
dette.

11. Keld og Peter vil prøve at indhente tilbud om græsslåning andre steder fra.
12. Britta undersøger ved Teknisk forvaltning om der er en derfra som vil komme og fortælle om
hvordan/hvilke trafik tiltag der vil blive gjort.
 Mødet kunne starte ved bus skuret og videre hen af Haldbjergvej.
13. Skovrydning langs stien vil blive den 1. eller 2. lørdag i feb, hvis vejret tillader. Peter snakker med
naboerne om dette. Grenene kan komme på bålet. (Undersøge om vi kan låne en stor trailer til at
kører det på)
14. Sæby skrot har nedtaget antennemasten og i samme stund også taget den gamle rutjebane med. Vi
fik 700 kr. for dette.
15. Fastelavnsfesten afholdes den 10. febuar.
 Peter spørger Bent om vi må låne hans værksted.
 Britta laver indbydelse
 Peter og Annette køber Tønder og kroner til store og små
 + slikposer – fastelavnsboller – kaffe/the – øl og vand.
16. Evt.
 Britta – Berit og Margit tager til møde den 24. jan i Sindal om hvordan man søger i fonde og
offentlig puljer.
 Skæve borgerforening vil gerne komme og lære os at spille petanque en lørdag.
 Ved Hyggekrogens indvielse kunne vil lave en Pattegris aften, som Kim gerne vil tilberede til
os.
17. Næste møde Tirsdag den 12. marts kl 19.00 ved Britta.

