Referat af bestyrelsesmøde 13. september 2018 hos Tom
Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Søren Hindkjær
Tommy Rosenlind
Tom Nymand Pedersen
Kurt Holtermann
Michael Overlade (suppl.)

Allan H. Andersen (suppl.)

Dagsorden jf. forretningsorden:
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1.
2.
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Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
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. 0 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
Erik valgt som formand, Tom valgt som næstformand, Tommy genvalgt som
kasserer.
Bestyrelsen er hermed konstitueret.
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra generalforsamling samt seneste bestyrelsesmøde godkendt.
Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt
Regulering af skader er noget vi fortsat skal bede kommunen om at tage sig af.
Det virker lidt som om de fleste nu er i haverne, men ikke på Møllebakken.
Tommy tager til med til Parkafdelingen ved lejlighed.
Der er enighed om at fejningen af vejene er godt arbejde. Der er et par medlemmer
der har givet udtryk for at det var ganske unødvendigt og voldsomt generende at
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de blev bedt om eventuelt af flytte biler. De blev henvist til at møde op på næste
generalforsamling og fremføre deres synspunkter til beslutning.
Kommunen har også opsat nyt Legende Børn samt Nabohjælp skilte ved
indkørslen ved Bavneåsen fra Sønderled.
Fortsat ser det ud til at der trænger til noget rydning på toppen af Møllebakken
format skabe 360 graders udsyn deroppefra. Tommy tager det med til
Parkafdelingen ved lejlighed.
Forsøget med 3’s trådløse netværk er så vidt vides ikke aftaget af ret mange. 3’s
netværk er her i Fløng fyldt med huller og samtidig belastet når det er myldretid
på motorvejen.
Antennegruppen er ikke rigtigt kommet i gang med undersøgelser om
mulighederne for rigtig indlagt fibernet. Erik tager lige lidt initiativ og får samlet
gruppen.
Der er undersøgt tele og data fra Telenor, med ca. samme prisniveau som det vi
tidligere har undersøgt hos andre udbydere.
Der var enighed om at vi bør drøfte hvor meget vi i grundejerforeningen egentligt
bør gå ind i alle de mange løsninger der er på markedet, eller om det ikke blot er
den enkeltes eget ansvar. Vi drøfter videre på efterfølgende møde hvor et par
medlemmer med bedre indsigt muligvis kan deltage i debatten.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Regnskabet gennemgået. Alle har betalt kontingent. Ca. 10 skulle dog lige have en
påmindelse.
Regning fra gadefejning og nye skilte endnu ikke modtaget.
Vi prøver at se om ikke Betalingsservice Web er en løsning vi kan bruge til
opkrævning af kontingent, med mulighed for at medlemmerne kan tilmelde BS.
Der er ikke noget gebyr ud over ca. 10 kroner pr. opkrævning - altså ikke noget
abonnementsgebyr for foreningen. Der var enighed om at Tommy sætter det i
gang, så vi er klar til næste år kontingent.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Vi prøver at få lavet et udkast til en velkomstfolder til nye tilflyttere, både med
oplysning om vores egne regler og forhold, samt praktiske forhold med fx
storskrald, haveaffald, snerydning mv. samt foreninger i lokalområdet og andet
nyttig information. Tommy kigger på det og laver udkast.
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Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18:30 hos ERIK.

20. september 2018 /Tommy Rosenlind
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