Referat vedr. bestyrelsesmøde 12-04-2016
Grundejerforeningen Slagkrogen
Tilstede : Leo, Henry, Søren, Erland, Bjarne og Kenneth
Fraværende : Giang
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Godkendt uden bemærkninger
2. Valg af næstformand, sekretær og webredaktør
a. Søren vælges som næstformand
b. Kenneth vælges som sekretær og webredaktør
3. Økonomisk status v. kassér
a. Efter at indestående i banken er ajourført pr. 1. april, er indestående som følger…
i. ”vejfond” 425.065,- DKK, ”vedligehold” 217.435,- DKK.
4. Generalforsamling 16. marts 2016
a. Generalforsamlingen blev kort vendt ift. de 2 indkomne forslag som gjaldt kontingent for
grundejerforeningen Slagkrogen. Det ene forslag blev nedstemt, det andet forlagt da der
var stemmelighed. Ligeledes blev fokuspunkterne som blev vist på generelforsamlingen
blev gennemgået.
5. Budget 2016
a. Budget for det gældende år gennemgået, ingen kommentarer fra bestyrelsen.
6. Indkøb af ny trailer
a. Søren havde indhentet forskellige priser for en eventuel ny trailer. Der er enighed i
bestyrelsen at der bør investeres i en ny trailer til Slagkrogen. Der ses på en tilsvarende
trailer, en trailer som der har et større kassemål dog samme totallast. Endvidere en trailer
med større kassemål og større totallast.
i. Søren undersøger priser på de tre alternativer og bestyrelsen tager en beslutning
på næste møde.
7. Gennemgang af tilbud ift. renovering af flisebelagte stier
a. Der er stor forskel på indhold af de indkomne tilbud, derfor…
b. Leo undersøger yderligere muligheder samt undersøger nye priser hvis tilbud skal
indeholde ens arbejde.
8. Fokusopgaver 2016
a. Nye vedtægter
i. Bestyrelsen vil i 2016 arbejde på at se hvad der kan opdateres i de nuværende
vedtægter.
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ii. Erland undersøger hvorvidt de eksisterende vedtægter findes elektronisk. Hvis de
ikke kan fremskaffes, sørger Erland for at de eksisterende vedtægter skrives ind i en
ny WORD fil så den kan redigeres elektronisk. Format A4.
b. Legeplads
i. Punktet går videre til næste møde
c. Beskæring af æbletræer
i. Punktet går videre til næste møde
9. Eventuelt
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Hus 88 d. 7. juni 206 kl. 1900-2030.
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