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Tilstede: Leo, Erland, Bjarne, Søren, Henry og Giang 

Fraværende: Ingen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Økonomisk status 

a. Henry gennemgik kort status på konti og indestående herpå.  

i. Vejfond: 471.065,- DKK 

ii. Vedligeholdelseskonto: 172.357,52 DKK 

b. Der er på vedligeholdelseskonto hævet beløb for græsslåning, overført 46.000,- DKK til 

vejfond samt mindre udlæg i forbindelse med bestyrelsesarbejde. 

 

3. Status på fokusopgaver 

a. Ændring af vedtægter 

i. Generel gennemgang af nuværende vedtægter, ift. de rettelser som den 

nuværende bestyrelse anser for mulige at gennemfører ved en ekstra ordinær 

generalforsamling. Kenneth gensender kommentarer da Leo ikke har modtaget 

disse. 

b. Beskæring af frugttræer 

i. Leo indhenter tilbud på beskæring af frugttræer på det grønne område, ligeledes 

skal denne pris indeholde ”oprydning” i krat ved det grønne område. Beskæring af 

træer på det grønne område mod Niels Bohrs Allé afventer til 2017. Bestyrelsen er 

enige om at Leo kan igangsætte ”projektet” hvis prisen er mindre end 15.000,- 

DKK. 

 

4. Forslag fra medlemmer 

a. Udvidelse af vendeplads v. Slagkrogen nr. 70 

i. Punktet er vendt. Leo har snakket med kommunen omkring dette. Der skal 

udarbejdes projektbeskrivelse før dette kan godkendes til udførelse fra kommunen. 

Dette har entreprenør lovet at udarbejdet når der fremsendes tilbud. Budgetpris 

18.500,- DKK. Dette punktsættes til budget 2017 på den kommende 

generalforsamling. (Pris indhentet hos KJ Asfalt). 

b. Anlæggelse af petanquebane på nedlagt legeplads 

i. Pris indhentes inden generalforsamling og anføres som budgetpunkt. 

ii. Bør dog anlægges v. den centrale legeplads for at minimerer hærværk. 
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5. Eventuelt 

a. Opførelse af multibane i Odense SØ., undersøgelse af antal børn i Slagkrogen 

i. GF Slagkrogen har modtaget henvendelse fra Tornbjerg Gymnasium omkring evt. 

anlæggelse af multibane ved Tornbjerg Gymnasium. Der ønskes oplyst antal børn. 

Der er i bestyrelsen lavet en optælling af børn som fordeler sig således… 

a. Børn 0-6 år : 15 Stk. 

b. Børn 6-12 år : 21 Stk. 

b. Status på arbejdsdag/ annoncering af loppemarked 

i. Der er i bestyrelsen enighed om bedre annoncering vil kunne skabe bedre 

opbakning. Dette gøres ved næste arrangement. Dette eksempelvis ved "flyers” 

som kan runddeles, samt evt. plakater i Slagkrogen. 

c. Etablering af supportaftale på hjemmeside 

i. Pt. ikke rentabel, aftalen som er tilbudt er for dyr ift. udbytte heraf. 

d. Næste bestyrelsesmøde aftalt til 09-12-2016. 

i. Tidspunkt og sted er pt. ikke kendt da Hus 88 har lukket fredag 

a. Tidspunktet anvendes endvidere til årsafslutning f. bestyrelsen 


