Referat fra grundejerforeningsmøde den 25. marts 2014
Fremmødt: Morten – Britta – Margit – Berit – Peter
Afbud: Kjeld - Annette.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Økonomi
Legeplads vedligehold
Loppemarked
Trafik-undersøgelse
Sankt Hans
Generalforsamling og 50 års fødselsdagsfest
EVT.

1. Regnskabet er sendt til revisor og der er godt 9.000 kr. I overskud.
Kontingent indbetalingen var den 1. marts, MEN er er stadig nogle som hænger i bremsen
med at betale. Synes det er lidt ærgeligt at disse husstande ikke tager vores frivillige
arbejde mere alvorligt end at vi skal atter ud med rykker og bruge fritid på dette.
2. Der vil blive en vedligeholdelse dag den 26. april kl. 9.30. Dette kommer på hjemmesiden
så håber at der kommer andre end bestyrelsen til denne formiddag.
Der skal kantes græs af ved sandkassen og ellers oprydning.
Ved trappen skal der gerne plantes potentil og syrener langs legepladsen ud til vejen.
3. Ønske om loppemarked tages med på generalforsamlingen om der skulle være tilslutning
til sådan en dag.
4. Kommunen vil gerne høre borgernes mening om trafiksikkerheden i kommunen. Derfor
mener vi, at vi skal gøre os bemærket ved at vi har lavet protest indsamling af underskrifter
om at vi mener der skal laves en cykelsti langs Understedvejen. Britta laver brev til
kommunen, så de ikke glemmer os herude.
5. Der vil være Sankt Hans bål den 23. juni kl. 20.00 (Dette er en mandag)
Derved vil vi inviterer børn og barnlige sjæle Søndag den 22. juni kl. 15.00, hvor vi skal lave
Heks og bage pandekager.
6. Generalforsamlingen bliver fredag den 9. maj kl. 17.30 i Understed forsamlinghus.
Efter endt generalforsamling vil Grundejerforeningen være vært med mad ved Byens 50
års jubilæum fest. Drikke varer tager hver især med selv.
7. Næste møde den 6. maj kl. 19.00 ved Berit.

