Referat vedr. bestyrelsesmøde 09-08-2016
Grundejerforeningen Slagkrogen
Tilstede: Leo, Erland, Bjarne og Kenneth
Fraværende: Søren, Henry og Giang
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Godkendt uden bemærkninger
2. Økonomisk status
a. Henry var på ferie, men havde udarbejdet kort beskrivelse som Leo gennemgik.
i. Vejfond: 425.065,- DKK
ii. Vedligeholdelseskonto: 219.153,99 DKK
b. Der er på vedligeholdelseskonto hævet beløb for græsslåning, Sankt Hans, men samtidigt
tilgået kontingent betaling. Årets Sankt Hans fest kostede ca. 1.800,- DKK
c. For at imødekomme eventuelle spørgsmål ift. kontonummer til indbetaling af kontingent
på foreningens konto, opretter Kenneth under fanen bestyrelse et felt med bank info.
3. Udlevering af nøgler
a. Der udleveres nøgler til Bjarne samt Kenneth for adgang til trailer.
4. Sct. Hans Fest - opfølgning
a. Enighed om et godt arrangement som var OK besøgt, dog ikke så mange børn som sidste
år.
b. Næste år bør vi i Slagkrogen og fra bestyrelsens side prøve at skabe mere reklame,
eventuelt med opsatte plakater.
5. Status på fokus opgaver
a. Revision af vedtægter for GF Slagkrogen
i. Leo anmoder om at alle bestyrelses medlemmer og suppleanter gennemlæser der
eksisterende vedtægter som også er rundsendt før dagens møde. Herefter bedes
alle nedskrive de ændringer de mener bør foretages. Disse oplistes på næstkomne
møde og diskuteres og implementeres i nyt vedtægt oplæg som skal fremlægges
for foreningens medlemmer på en senere ekstra ordinært generalforsamling.
b. Beskæring af æbletræer
i. Bestyrelsen er enig at der på arbejdsdagene kommer et fåtal af folk, og man derved
ikke kan nå at få ”ordnet” de ting som er nødvendigt for at ”holde Slagkrogen”.
Derfor besluttes at beskæring vil blive udført af ekstern arbejdskraft.
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6. Fælles arbejdsdag
a. Det besluttes at der afholdes fælles arbejdsdag d. 27. august fra kl. 1330.
b. Arbejdsopgaver vil være
i. Nedtagning af legeplads mod vest
ii. Ordne ukrudt på øvrige legepladser
iii. Samle affald i Slagkrogen
iv. Klippehæk ved legeplads mod øst
c. Kenneth laver en seddel for runddeling indeholdende info vedr. arbejdsdag, klokkeslæt,
mødested, arbejdsopgaver.
7. Status på ønske om fælles arrangement
a. Kenneth oplyser der via opslag på Facebook er ydret ønske om loppemarked og gadefest.
Der er enig om at afprøve loppemarked. Dato for loppemarked vil blive 17-09-2016 kl.
1400-1600. Vil foregå på den store legeplads. Der vil blive delt info rundt med info om
fælles arbejdsdag. Ligeledes vil der være mulighed for opsætning af plakater i nabolaget.
8. Eventuelt
a. Næste bestyrelsesmøde aftalt til 11-10-2016 kl. 1900-2030 i Hus 88.
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