Bestyrelsesmøde d. 2. Juni

1. Godkendelse af dagsorden – Den er godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde –
Godkendt
3. Generalforsamling referat – Det er godkendt og er lagt på
hjemmesiden.
4. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand: Bjarne fortsætter
b. Næstformand: Morten fortsætter
c. Kasser: Margit fortsætter
d. Sekretær: Mia overtager fra Anette
e. Bestyrelsesmedlem: Anette og Peter
f. Suppleant: Line
5. Hjemmeside / facebook: Mia har overtaget hjemmesiden fra
Ole. Flere og flere melder sig ind på facebooksiden. Der er dog
stadig nogen, der ikke er tilmeldt, hverken mail/hjemmeside
eller facebook.
Vi overvejer, at udlove en årlig gevinst til alle der er meldt til. I
håb om at flere vil melde sig. Vi vil i efteråret gøre en indsats
for at få flere med elektronisk.
6. Økonomi: Der mangler stadig 2, der ikke har betalt deres
kontingent. Margit sender sidste rykker ud.
Vi har besluttet for at hjælpe kasseren Margit, at vi vil have et
forenings dankort. Dette gør, at der ikke skal foretages så
mange bankoverførsler. Så man fremadrettet kan hente

dankortet hos Margit, hvis der skal handles. Bjarne og Margit
tager i banken og får det udstedt.
7. Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00 d. 9. Juni 2016
Det afholdes ved Margit, hvor der serveres øl og vand.
Der er et punkt på dagsorden, endelig godkendelse af de nye
vedtægter
8. Sankt hans bål. Peter sørger for at der er slået på pynten. Der er
ikke mange, der har samlet pinde. Vi vil gerne alle kører pinde
ned. Vi flytter stenene forenden af bakkevænget, så alle kan
kører ned og læsse af. Skrives på hjemmesiden.
Lørdag d. 18 juni kl. 14.00 laves heksen på bålet.
Mia laver pandekage dej, Margit finder tøj og Peter sørger for
pind og fyld.
Margit sørger for lyd til Sankt hans, til aftenen taler borgmester
Birgit Hansen.
Der skal printes sange – sørger Margit for.
Peter spørger Pia i Vangen, om hun vil synge for.
9. Andre arrangementer:
a. Tur til Vogn: Lørdag d. 13 august kl. 11.00
Grundejerforeningen er vært ved en lille anretning.
Der kommer seddel ud omkring tilmelding senere.
Bjarne udarbejder en indbydelse.
10.

Landsbypedel. De starter med legepladserne, hvor de

giver maling af både redskaber og bålhytten. De kommer ca.
Hver 14. Dag. Efter legepladserne vil de kigge på trinene på vej
ned til den store legeplads. Derudover hat vi meddelt de gerne
må hjælpe med ukrudt, sneskærme op og ned, træpleje og
ukrudt omkring træerne på vejen ind til haldbjerg, klipning af

bøgehække hjørnet og andet. Der skal indkøbes redskaber, de
kan bruge af. De starter på mandag d. 6 juni.
11.

Vi er blevet gjort bekendt med, at der et hul i forsikringen

omkring arbejdsskader. Her er der tale om skader ved det
frivillige arbejde der gøres i foreningen. Der kan der
forekomme store summer, som grundejerforeningen kan blive
betaler af. Derfor vil vi undersøge ved vores ansvarsforsikring
ved Tryg, om den kan udvides.
12.

Næste bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 22 september kl. 19.00 hos Margit

13.

Eventuelt:
a. Hundeprutteposer – kommunen har meddelt at de
stopper med at dele dem ud. De vil i stedet sætte flere
skraldespande op, så det vil vi høre kommunen efter. Når
vi løber tør, må hundeejerne selv sørger for poser.

.

