Referat fra mødet den 11/9 2019
Tilstede er: Knud Erik, Gert, Johnny, Lars Bo og Lene
Afbud fra: Henry og Torben
1. Sidste Møde
Den lille legeplads er malet, den store mangler endnu. Til foråret spørger vi på Facebook
om nogen vil male.
Det hus der mangler at indbetale kontingent er stadig ikke solgt, og beløbet derfor ikke
betalt.
Sankt Hans gik super fint. Vejret var godt, og der var fin tilslutning. Det løb op i ca. 1000 kr.
Snobrødspindene ligger i skuret og mangler rengøring.
Fortove og hække er blevet fint ordnet hen over sommeren rundt omkring i vængerne. Det
tyder på sedlen i postkassen har hjulpet.
2. Regnskab
Lars Bo tager nu øre med i regnskabet. Det koster lidt ekstra arbejde, men er det værd, da
regnskabet så forhåbentlig kommer til at stemme fuldstændig.
Det vil koste ca. 900 kr. om året med det nye indbetalingssystem i banken. Der er lidt
arbejde med systemet før det glider, LB og Johnny/Torben kigger på det så det er klar til
det nye år.
3. Legepladser males
Den sidste legeplads skal males, vi ser lige på Facebook om nogen melder sig til foråret,
ellers må der indhentes tilbud udefra.
4. Arbejdsdage
Der har været spurgt ind til om vi genindføre arb. Dage for at se om nogen af de nye måske
møder op? Det er der på ingen måde stemning for i bestyrelsen, ingen ønsker det arbejde,
og vi vælger derfor at betale os fra eventuelt kommende opgaver.
5. Container
Container er bestilt til 17/10. Lene laver sedler. Der står en på hver legeplads. LB og Johnny
kigger efter torsdag aften om den er fyldt da KE ikke er hjemme.
6. Bestyrelsen næste år
KE er på valg. Kan godt overtales til at genopstille
Johnny er på valg, han tænker over det til næste gang.
Lene er på valg. Genopstiller.
7. Årsafslutning 2019
Årsafslutning med påhæng den 15/11. Forespørgsel om vi evt. skulle have tapas bord i

stedet for smørrebrød. KE undersøger sted og pris. KE snakker med Torben om de ligger
hus til, ellers bliver det hos ham og fruen.
8. EVT.
Der har været en forespørgsel om plantning af nye træer ved området ved nr. 10/12, om
hvorvidt GF vil betale. Det betaler foreningen ikke, det er de omkringliggende ejere der selv
skal betale og vedligeholde beplantningen.
Forespørgsel fra Verisure alarmer om de må møde op til generalforsamlingen og snakke
med folk og uddele materiale. Det var der ikke stemning for.
Der er en app der hedder nabohjælp. De sælger skilte man kan sætte op i området. De
koster 500 kr. stykket. Måske 3 styk kan hjælpe? Vi vil overveje det. Bestyrelsen opfordrer
til man læser om ordningen og tilmelder sig sammen med sine naboer.
Webmaster Leif skal lige skrive lidt på hjemmesiden om, hvordan trailerlejen foregår.
Desuden skal der stå at man ved leje er ansvarlig for køretøjet, og at man, hvis man påføre
det skade, er man selv forpligtet til at udbedre skaden inden tilbagelevering.
Næste møde er den 8/1 2020 kl. 19.30

