Referat fra bestyrelsesmøde den 14.03.18
Tilstede: Knud Erik, Henry, Johnny, Gert, Torben, Leif (webadministrator) og Lene. (Afbud fra
Bjarne.)
1. Gennemgang af generalforsamlingen.
Knud Erik (KE) informerer om, at Bjarne, der blev valgt som suppleant, ønsker at stoppe i
bestyrelsen, grundet dens nuværende sammensætning. Dette er taget til efterretning, og vi
kører hermed videre med kun en suppleant.
Lene er blevet næstformand, og fungerer samtidig som sekretær.
2. Ny ekstra generalforsamling.
Datoen valgt til 16. april kl. 19.00
Der serveres kaffe og et stykke kage.
Lene skriver indkaldelse, Leif udskriver, og Henry sørger for omdeling senest den 28. marts.
Knud Erik har meddelt i dag den 15.3. at han dags dato har booket Hus 88 til formålet.
Derudover var der en kort snak om printere. Leif og Torben undersøger hvad en god
brugbar printer vil koste til den slags opgaver, og hvor stor en sådan er, da det vil være
nemmere hvis bestyrelsen kan ha fri adgang til udskrivning.
3. Legepladser.
Vi fik en god snak om legepladser, hvor slemt er det, og hvad bør der ske. Til næste møde
går vi en tur, kigger på hvordan de ser ud, og hvad der er af muligheder og begrænsninger.
Torben undersøger om det er muligt at købe noget brugt fra Compan som andre har
kasseret, og i så fald hvor pænt det er. KE kender en ved boligforeningen Civica som han vil
kontakte og hører om deres erfaringer, og om de i så fald ligger inde med noget pænt
brugt.
Til næste gang undersøger vi hver især om det er muligt at søge tilskud og hjælp via diverse
fonde. Bl.a. Nordea fonden og Arbejdernes Landsbank.
4. Persondatalov.
Regler for den nye lov er omdelt. Gert undersøger mere præcis hvad vi må mht. diverse
lister med personfølsomme oplysninger på.
5. Vedligeholdelse/reparation.
Bjarne ønsker ligeledes at stoppe med at slå græs. Dette er taget til efterretning, og vi skal
nu ha fundet en anden løsning. Der er fuld enighed om, at vi skal ha undersøgt hvad
diverse firmaer tager for at slå græs på området, og at vi derefter vælger den mest
optimale løsning. Ved et firma udefra, kan der spares på både forsikring og vedligehold af
traktor, da firmaerne selv har dette. Vi skal derfor ligeledes undersøge hvad salget af vores
traktor vil kunne indbringe. KE undersøger dette.

Opdatering: KE har den 15.3.18 fået en vurdering på traktoren på 32.000 fra dem der indtil
videre har vedligeholdt den. Han afventer en vurdering fra det ene græs-firma, der havde
ytret de kunne være interesseret i et køb.
Han har møde med to firmaer i dag og i morgen angående pris på opgaven.
Asfalt: KE informerer om standen på vejene. Der er nogle revner og huller der bør laves nu
her. Det er sidst lavet i sommeren 15. Johnny kontakter Munck asfalt og får dem ud og
kigge og give et tilbud på reparationerne.
En lav minimumspris på helt ny asfalt i vængerne er ca. 1 million kr., så pengene skal
fortsat stå på vejfonden til de skal anvendes om 5-10 år på helt ny belægning.
Trailerskurets tagrende er i stykker. Der skal bruges ca. 1 meter ny tagrende. Det indkøber
KE og får lavet.
6. Nøgler, tlf. mail.
Leif har registreret bestyrelsens mailadresser og den nye bestyrelse, og lagt dette ud på
hjemmesiden.
Vi har modtaget de nøgler til traileren som Erland havde, den har Lene nu.
KE har nøgle til skur og trailer
Henry har til skur og trailer.
Kenneth, Søren og Leo har fortsat nøgler, dem skal vi ha fat i og omdelt, således at hvert
bestyrelsesmedlem har et sæt til skur og trailer.
7. Bank.
KE og Henry skal i banken og ha formaliteterne i orden, så de rigtige navne er registreret.
De undersøger hvordan den øvrige bestyrelse får adgang til konto-kig.
8. Evt.
Diverse papirer fra Erlands efterladte er overdraget. De relevante bliver gemt, resten
kasseres.
Skal vi fortsætte med Sankt hans? Ja det er der enighed om.
Fremtidens møder holdes privat hos dem fra bestyrelsen der ønsker at lægge hus til. Der
udbetales 100 kr. i honorar pr. møde til dækning af diverse udgifter.

