Referat fra mødet den 10.4.2019
Tilstede er: Lars Bo, Gert, KE, Johnny, Lene, Torben. Afbud fra Henry
1. GF 2019
Det gik fint. Det fungerede fint med at det hele blev holdt nedenunder, det satser vi på at
gøre fremover også. Til næste år skal kaffen stå klar når selve generalforsamlingen
begynder, så der ikke bliver den pause imellem for at skænke kaffen.
2. Siden sidst
Regningsadressen ved containerfirmaet skal ændres, det klare Lars. Ligeledes dem der vil
komme løbende skal ændres så de kommer til ham. Det sørger han selv for.
Den 24.4. går KE en tur rundt i området med Lars fra Park/vej Odense Kommune.
3. Regnskab
Lars Bo har fået regnskabet overdraget af Henry. Han mener at Excel fint kan fungere som
et overskueligt program til regnskabet fremover. Han har allerede en ide til hvordan det
kan sættes op og udformes. Det arbejder han videre med til næste møde.
De ejere der skal indbetale kontingent via girokort senest 1.5.19. skal have kortet i
postkassen snarest. Lars har stadig ikke modtaget dem fra banken, han kontakter dem for
at få styr på det.
Efter sommerferien kigger vi på det nye indbetalingssystem der skal ligge klar 1.1.20.
4. Sankt Hans
Det er i år en søndag, og der er enighed om at holde fast ved dette arrangement. Som
noget nyt prøver vi at rykke det frem til kl. 19 pga. børnefamilierne. Bålet laves lørdag.
Torben skaffer træ, Lene laver snobrødsdej, KE handler ind og laver slikposer. Lars er ikke
hjemme, og kan derfor ikke deltage. Heksen bliver lavet lørdag sammen med bålet.
5. Maling af legepladser
De to legepladser trænger til maling. Der er en beboer der er meget glad for at male. KE
spørger vedkommende om de har interesse i at gøre det igen i år. Hvis ikke, taler vi om det
på næste møde.
6. Evt.
KE har endelig fået alle de papirer der var fra da Leo var formand. De står nu ved Lene indtil
videre hvis nogen vil læse dem.
Regningen fra Greenteam på gødning og den fra containerfirmaet er modtaget og afleveret
til Lars. GT er blevet bedt om selv at hold øje med ukrudt på legepladserne, og så fjerne når
det trænger.
Træer bag rækken ved nummer 58. Der er ytret ønske om at plante lidt nye træer. Snak
med de andre husejere i rækken og lod stemningen.
Gave til Henry som tak for indsatsen og ønsket om god bedring? Det sørger Lars for at få

købt og afleveret.
Næste møde: onsdag den 12.6.19 kl. 19.

