
Bestyrelsesmøde Søndag d. 7/7.

Til stede: Janne, Martin, Jesper, Connie, Ruth og Grete.
Referent: Grete.

Den nye bestyrelse konstituerede sig med følgende poster:
Formand: Jesper (Tlf.: 29632948)
Kasserer: Grete (Tlf.: 26255009)
Sekretær: Charlotte

Opgavefordeling i øvrigt:
Grønne områder: Janne
Veje: Ruth
Hjemmeside: Connie
Tilsyn med vedligehold af parceller: Martin.
Information til medlemmer: Charlotte og Connie

Det blev besluttet at vi hurtigst muligt skal have opdateret
hjemmesiden (www.gf.birkely.dk), og at det fortrinsvis er den, som vil
blive brugt til kommunikation med medlemmerne.
Fremover vil bla. referater fra bestyrelsesmøder blive lagt ud på
hjemmesiden.

Vil medlemmer i kontakt med bestyrelsen kan der sendes e-mails via
hjemmesiden ved at benytte linket nederst på siden: webmaster.
Sekretæren/formanden vil svare på mails og/eller videresende til det
bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for det pågældende område.
Samtidig vil bestyrelsen arbejde på at få oprettet en eller anden form
for blog på hjemmesiden, til spørgsmål og svar af mere generel
karakter – eks. tider for slåning af græsarealer – .
Bestyrelsen påtager sig ikke at svare på indlæg via facebook
gruppen.

Der ligger en del ulæste e-mails til den gamle bestyrelse. Disse mails
tillader den nye bestyrelse sig at se bort fra, og opfordrer hermed
medlemmer til at gensende deres mails, hvis der er ønske om at det
er noget, den nye bestyrelse skal tage sig af.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 30/6 blev regnskabet for



2012 vedtaget. Den nye bestyrelse vil, dels for at kunne komme
hurtigt i gang med arbejdet og dels for ikke at skulle bruge penge og
medlemmernes tid på at indkalde til en ny generalforsamling
udelukkende for at vedtage et nyt budget, som udgangspunkt gå ud
fra det budget som fulgte med regnskabet for 2012. Dog med de
forbehold at der i mellemtiden er kommet nye ekstraordinære udgifter
til i form at salær til h.h.v. advokat og revisor, og at den nye
bestyrelse påtænker en væsentlig nedsættelse af diverse
administrationsudgifter, specielt hvad angår honorar og frynsegoder
til bestyrelsesmedlemmerne.
Alt dette vil blive udførligt beskrevet og forklaret ved
regnskabsaflæggelse på næstkommende ordinære generalforsamling,
ligesom de valgte revisorer til enhver tid er velkomne til at inspicere
regnskabet.

Bestyrelsen


