Referat vedr. bestyrelsesmøde 26-01-2016
Grundejerforeningen Slagkrogen
Tilstede : Leo, Henry, Giang og Kenneth
Fraværende : Søren og Erland
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
a. Godkendt uden bemærkninger
2. Økonomisk status v. kasser
a. Regnskab 2015 godkendt af revisorer, mangler 1 underskrift.
b. Bestyrelsen godkendte med underskrift regnskab 2015. Fraværende personer fra
bestyrelsen underskriver snarest.
c. Der var et overskud på 34.629,- DKK som årsresultat for regnskab 2015.
d. Konti i banken er opdateret, så der kun er en til ”vejfond” og en til ”vedligehold”.
e. Konti ”vejfond” ca. 425.000,- DKK, ”vedligehold” ca. 226.000,- DKK.
3. Status på forsikringer
a. Formanden gennemgik indhentede forsikringstilbud (2 Stk. TRYG og TOPDANMARK)
b. Bestyrelsen har valgt TRYG, som er den billigste, og sikre den bedste dækning.
i. Ift. tidligere inkluderer forsikringer nu trailerforsikring, traktor ansvar, samt der er
inkluderet en NETBANK forsikring.
c. For at forsikringer kan igangsættes, skal der monteres godkendt lås på skur, Leo og Søren
udfører dette med. Udgift ca. 1.500,- til 2.200,- DKK.
4. Forberedelse til generalforsamling 16. marts 2016
a. Formanden gennemgik forslag til indkaldelse til generalforsamling 16. marts 2016.
i. Forslag omkring budget, er nedsættelse af kontigent til årligt 1.000,- DKK, samt at
vejfond overførelse afskaffes, så der ved årets afslutning overføres det resterende
beløb til denne vejfond.
ii. Kenneth er villig til genvalg f. bestyrelsen, Giang er villig til at blive valgt ind i
bestyrelsen.
b. Kenneth undersøger mulighed for at lave en tilmelding til generalforsamling via
hjemmesiden ”Slagkrogen”, informerer retur snarest.
c. Leo opdaterer indkaldelse og afventer økonomiske tal fra kasser, derefter omdeles dette
samt lægges på hjemmesiden.
5. Budget 2017
a. Gennemgået ved kasser uden bemærkninger fra bestyrelsen.
6. Opgaver 2016
a. Bestyrelsen vendte positivt de forslag som formanden har sendt rundt på mail vedr.
opgaver for 2016. Disse opgaver fremlægges på generalforsamling til diskussion.
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7. Eventuelt
a. Kenneth foreslog at opdatere hjemmesiden med eventuelt følgende oplysninger…
i. Udlejning, nye billeder af bestyrelsen, suppleanter osv.
ii. Info omkring skoler/ institutioner samt indkøbsmuligheder
iii. Links til relevante forsyningselskaber
b. Leo foreslog at dette lægges op til en diskussion på generalforsamlingen 16. marts 2016.
c. Næste møde i bestyrelsen er 24. februar 2016 i Cafe 88, Blangstedgård
i. Punkter sendes ud senere, dog primært som forberedelse til generalforsamling og
indkomne forslag.

