Referat vedr. bestyrelsesmøde 07-06-2016
Grundejerforeningen Slagkrogen
Tilstede: Leo, Henry, Giang, Erland, Bjarne og Kenneth
Fraværende: Søren
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Godkendt uden bemærkninger
2. Økonomisk status
a. Henry gennemgik indestående på konti
i. Vejfond: 425.065,- DKK
ii. Vedligeholdelseskonto: 155.392,16 DKK
b. Der er på vedligeholdelseskonto hævet 3 større beløb svarende til planlagte aktiviteter som
er følgende. G/F Slagkrogen generalforsamling, indkøb af ny trailer samt udførelses af nye
stier og dræn v. flisesti.
3. Status på fokus opgaver
a. Belægning på 2 stier og dræn
i. Enighed om at den udførte renovering af 2 x stier samt dræning af flisegang mod
Niels Bohrs Allé er fint. Dog trænger vi til en gang regn så stierne med stenmel kan
”hærder” op.
b. Indkøb af ny trailer
i. Ny trailer er indkøbt, og har allerede været lejet ud. Passer fint i det eksisterende
skur.
c. Salg af gammel trailer
i. Salg af den gamle trailer aftales til at foregå ved budrunde. Højeste bud vinder.
Køber betaler udgifter til aflevering af plader 60,- DKK. samt udlevering af
registreringsattest 100,- DKK.
d. Montering af RUKO lås i skur (udlevering af nye nøgler)
i. Søren og Leo har monteret godkendt lås ift. Krav fra forsikringsselskab.
ii. Der er delvist udleveret nøgler til bestyrelses medlemmer, Leo skaffer de
resterende nøgler til næste møde.
4. Sct. Hans Fest
a. Erland laver indbydelse som skal runddeles, Giang deler dem ud.
i. På indbydelse nævnes at der er arbejdsdag enten 20. eller 27. august
ii. Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller Facebook.
iii. Primo august meldes dato ud, der vælges den hvor flest kan deltage.
b. Kenneth lægger invitations op på Facebook samt Slagkrogens hjemmeside.
i. Aktiverer ligeledes en tilmelding til arbejdsdag.
c. Leo køber øl, vand og slik, Kenneth laver snobrødsdej.

Side 1 á 2

Referat vedr. bestyrelsesmøde 07-06-2016
Grundejerforeningen Slagkrogen
5. Velkomstbrev til nye beboere
a. Det aftales at der fremadrettet bydes velkommen til G/F Slagkrogen med et velkomstbrev,
samt at 2 personer personligt møder op med en buket blomster til 150,- DKK.
b. Erland og Leo udarbejder et velkomst brev i A4
i. Udføres lignende det som pt. ligger på hjemmesiden.
6. Lønforhøjelse til havemand Bjarne Jørgensen
a. For at belønne havemanden Bjarne for hans gode indsats for G/F Slagkrogen hæves lønnen
til 150,- DKK. Ved vintertid tages det op til overvejelse om Bjarne skal have tillæg v.
snerydning.
7. Eventuelt
a. Erland arbejder på at få vedtægter skrevet ind elektronisk til første møde efter
sommerferien.
b. Næste bestyrelsesmøde aftalt til 09-08-2016 kl. 1900-2030 i Hus 88.
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