Referat fra bestyrelsesmøde 3. august 2015

Deltagere; Mia, Margit, Bjarne og Anette
Afbud; Peter, Morten, Egon
1. Godkendelse af dagsorden
Ok
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ok
3. Økonomi
Banken har fået besked om bestyrelsens sammensætning, al formalia er bragt iorden.
Rimelig økonomi. Der er også afsat lidt til opsparing
4. Sager til behandling
Henvendelse fra medlem vedrørende foreningens holdning til vindmølledebat
- Bestyrelsen ønsker ikke at udvise en politisk holdning. Bestyrelsen vil derfor ikke blande sig
i sager som ikke direkte har betydning for vores by, dette gælder i alle henvendelser og ikke
blot i forhold til vindmølledebatten.
Henvendelse fra firma vedrørende ”forløbet for en klagesage over bredbånd”
- Forespørgsel fra firma som har udarbejdet en procedure til hvorledes man kan klage hvis
man er utilfreds med sin bredbånds udbyder. Firmaet ønsker at grundejerforeningen kan
linke til denne procedure på vores hjemmeside. Dette er omkostningsfrit. Bestyrelsen
vedtager at vores hjemmeside kan indeholde link men ikke andet.
Henvendelse fra medlem vedrørende foreningens holdning til skolebuskørsel fra 7. Klasse og
opefter
- Bestyrelsen (Bjarne) vil rette henvendelse til kommunen vedrørende bus ruten fra
haldbjerg.
Genbrugspladsen
-

Vi har drøftet den seneste tids medie snak omkring nedlægning af Genbrugspladsen. På
nuværende tidspunkt ser det ud til at vi får lov at beholde den.

Båltale næste Sankt Hans
-

Der er enighed om at vi ønsker en båltale til næste år. Bjarne kontakter emner snarest. Vi
taler om behov for højtaler således alle kan høre hvad der bliver sagt og sunget.

Legepladser
- Mia har indhentet tilbud fra Lillebjørn:
Første tilbud drejer sig om en bakke hvorpå rutschebane skal stå. Således man rutsche ned
i sandet ved gyngestativet. Det vil være temmelig dyrt da der ikke kan køre større maskiner
ned på pladsen. Alternativt kan vi selv stå for at anlægge jordvolden.

Andet forslag er en fritstående rutschebane, den er dyrere men med omkostninger til jord
bakken vil prisen være nogenlunde den samme.
Bestyrelsen hælder mest til løsningen med jordvolden. Mia kontakter Lillebjørn for konkret
at høre hvad de skal have for at stå for det hele. Alternativt kan vi selv køre jorden derned
samt skaffe træ-fliser.
5. Arrangementer i fremtiden
- Udflugt til Vogn landbrugsmuseum er udsat, vi kan simpelthen ikke nå at få det planlagt.
- Banko aften i november, vi satser på den 12. november (eller den 26) start kl 18.30 for
børnenes skyld. Margit ringer til maskinhallen angående leje fra kl 17-22.
- Forslag om stjernekiggeri. Vi har ikke umiddelbart en som vi kan forestille os kan komme og
fortælle. Og hvad hvis der er skyer…. Vi går i tænkeboks.
- Morgenmad på bål. Vi prøver at undgå uge 42 da mange er på ferie, vi beslutter lørdag den
3. oktober kl. 9. Udover morgenmad vil vi prøve at få en til at komme og synge/spille med
børnene (Peter kontakter) Margit laver opslag. Sendes ud til dem som ikke er på mail og
opsættes i bus skuret.
- Juletræ,- vi planlægger senere.
6. Foreningens vedtægter – skal de have et eftersyn?
- Foranlediget af snakken på forrige møde om hvem som er forpligtiget til at betale
kontingent. Skal vi have ændret på formuleringer skal vi have set dem grundigt igennem.
Foreningen er gammel og det formodes at vedtægterne trænger til modernisering. Bjarne
vil lave forslag om ændringer. Det er nødvendigt at vi andre læser dem grundigt for at
kunne tage stilling til forslag om ændringer.
Forretningsorden for bestyrelsen – gennemses samtidig med vedtægterne.
7. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag 29. oktober hos Bjarne kl. 19.00 (Kløvervænget 7)
Fremtidigt møde 14. januar hos Anette (nøddevænget 13)

8. Eventuelt
Fortov på østervænget, - der er rettet henvendelse til kommunen som lovede at tage sig af det.
Der er intet sket, Margit rykker igen.
Skraldespand på legepladsen er ikke tømt længe, Margit holder nu nøje øje med om den tømmes
regelmæssigt, altså som vi betaler for.
Nyt fra havemand – gangstierne på pynten er ikke tilstrækkelig holdt. Det er nødvendigt med anden
og mere vedligehold. Det er vedtaget at havemanden fremover vil køre med en bredere maskine på
stierne.

Anette

