Referat af bestyrelsesmøde 19. februar 2015 hos Tom
Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Tom Nymand Pedersen
Tommy Rosenlind
Søren Hindkjær
Lisbeth Hammel (supl.)
Michael Overlade (supl.)

Kurt Holtermann

Dagsorden jf. forretningsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering efter generalforsamlingen
Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden orienterer om nyt
Kassereren giver en status på regnskabet
Øvrige deltagere orienterer
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Referat:
Pkt. 1 Referat BM 18. september 2014 blev godkendt af bestyrelsen. Referater gemmes
ikke længere fysik, men alene elektronisk. Vi skal lige have kigget vores
forretningsorden igennem i relation til dette.
Pkt. 2 Virker ikke som om vi har været meget belastet af indbrud i vores lille GF - selv
om der har været nogle tilfælde i Fløng. Tror at der er en god holde-øje-med
stemning. Det håber vi fortsætter.
Møllebakkens vildtvoksende ukrudt har givet anledning til bemærkninger. Vi
tager det op i vores fællesmøde med de andre GF i området.
Undersøger lidt om mulighederne for bedre internet i området fra et par udbydere.
Erik vender tilbage når der er noget nyt. Vi tager det også op med de andre
foreninger på et kommende møde.
Digitalpost er sat op og har forward-mail til vores almindelige mailadresse.
Planlægning af generalforsamling:
Torsdag den 26. marts 19-21 + efterfølgende bestyrelsesmøde i forsamlingshuset
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Referat af bestyrelsesmøde 19. februar 2015 hos Tom
(Tommy booker - OK) - omdeling senest den 11.3 - helst den 7.-8.3 Tommy / Kurt
sørger for omdeling.
Pkt. 3 Årsafslutning gennemgået. Forelægges GF i revideret stand.
Investering afventer årets indbetaling.
Pkt. 4 Vi må overveje en fest - men hvorfor og hvordan. Måske vi bare skal afvente den
store fælles byfest der er under planlægning.
Snerydning er der ikke noget at udsætte på. Vi må holde lidt øje med de ret store
huller der er kommet i vejene i løbet af vinteren, og sikre at de bliver lappet - og
gerne også nogle steder på fortove hvor der er store huller som folk falder i. Vi skal
selv alvorligt gøre noget for at få købt en lapning af disse huller - i grundejernes
interesse - hvis ikke vejserviceordningen gør det.
Pkt. 5 Ingen bemærkninger.
Pkt. 6 Afholdes i forbindelse med generalforsamlingen den 26/3 i forsamlingshuset.
28. februar 2015 /Tommy Rosenlind
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