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 Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. August 2018 
 

Til stede.: Connie, Ruth, Susanne, Allan, Benny og Jette                          Afbud.: Jesper  

1. Valg af dirigent 

 Jette 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 10. Juni  2018 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Nyt fra Fomanden 

 

 Vi (Birkely) har modtaget el-regning på kr. 716,- for 7 dages forbrug i forbindelse ved 

hjertestarter.  Fejlen fra elselskabets side er (efter utallige telefonsamtaler) endelig opklaret og 

vi afventer refusion.  

 Vedr. abonnement (hjertestarter). Bestyrelsen vil undersøge, om det er muligt at 

sammenlægge de 3 foreningers hjertestarterabonnementer til et abonnement, i stedet for som 

det er nu, hvor hver forening betaler hvert sit. Det vil så blive delt i 3 dele.  

 Stor tilslutning til hjertestopkurset glæder bestyrelsen. I skrivende stund er der 18 

tilmeldinger. Skulle der vise sig behov for yderligere kurser vil bestyrelsen se på dette.  

 Møde i Fællesforeningen afholdes d. 24. nov. 2018. Connie og Jette deltager.  

 Solgte sommerhuse. Bestyrelsen bliver ofte ikke orienteret om ejerskifte. Dette betyder, at 

tidligere ejere vil blive opkrævet kontingent og dermed give udfordringer for bank og 

kassererarbejdet i det nye år.  

 Vi skal derfor opfordre sælgere til at informere grundejerforeningen om ejerskifte, således at 

bestyrelsen kan byde nye ejere velkommen og samtidig sende kontingentopkrævning til rette 

ejere.  

 Bestyrelsen er obs. omkring ny lov vedr. personfølsomme oplysninger.  

 

4. Nyt fra kassereren. 

 Proces vedr. godkendelse / oprettelse af ny kasserer i banken er ikke helt afsluttet endnu. 

 

5. Nyt fra vejudvalget 

 Åbent hus Colas, hvor udvalget forhørte sig om forskellige vejbelægninger. Bestyrelsen 

besluttede, at fortsætte med skærver, bl.a. med begrundelse i pris og kørselshastighed på 

vejene. 

   

6. Nyt fra udvalget Grønne områder. 

 

 Fælles tilbud på vedligeholdelse af grønne områder (Ingershøj, Plantagen og Birkely).  Allan og 

Benny sender mødeindkaldelse ud til ovenstående foreninger for opstart af dette. 

 Sti mellem Rosenvej og Violvej bliver benyttet af flere og flere grundejere. Stien vil blive 

renoveret således, at færdslen via denne sti forbedres. Der er pt. en del træstubbe og rødder. 

  



 Beskæring/vedligeholdelse på en del af Lizzivej. Bestyrelsen besigtigede området. Det blev  

besluttet, at indhente tilbud på renovering af strækningen, hvor der for år tilbage blev  plantet 

to rækker Spireabuske.  

 Grønt udvalg overvejer, at inviterer grundejere til en fælles arbejdsdag 1-2 gange årligt, hvor vi 

i fællesskab finpudser (luger og beskærer mindre fællesarealer) i foreningen. 

Grundejerforeningen kunne i den forbindelse byde på, lidt at fugte ganen med, under arbejdet 

og suplere med lidt fast føde ved afslutning. Det kunne f.eks. være nogle timer en lørdag 

formiddag i et nærmere bestemt tidsrum. 

 Påmindelse / anmodning til grundejerne om at overholde tider for brug af maskiner udendørs. 

Ved tvivlsspørgsmål kan tidspunkterne findes på foreningens hjemmeside.     

 

7. Skal (2. Påskedag) fremover være fast dag for generalforsamlingen i foreningen og evt. tilføjes i 

vedtægter. 

 Flg. fremlægges som forslag til Generalforsamlingen.: Generalforsamling afholdes 2. påskedag 

hvert år.  

 Næste års generalforsamling forventes afholdt Mandag d. 22. april 2019. kl 11.00 

Bestyrelsen mødes til en bid morgenmad kl. 10.  Connie bestiller Lokale.  

 

8. Evt.  

 I fremtiden vil bestyrelsen, når der skal sendes cc ikke mere benytte cc men i stedet BCC 

således at mailadresser og lign. forbliver anonyme ved afsendelse.  

 Bestyrelsen opfordres til at SVARE ALLE, når man svarer på en mail, således alle modtager alles 

info.  

 Forslag fra Jesper, om oprettelse af lukket Facebook gruppe for bestyrelsen tages op på næste 

best.møde.  

 

Næste bestyrelses / budgetmøde d. 05. november kl 16.30.   Vi mødes hos Connie. 


