Referat af bestyrelsesmøde 19. februar 2019 hos Erik
Start kl. 18:30 - Slut kl. 23:00
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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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. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden yderligere bemærkninger.
Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt
Nedskydning af skader - stadig et problem. Jagtforeningen har planlagt tre dage
med regulering på facebookopslag.
3-dækningen her i GF giver ikke rigtigt det netudfald der er nævnt i sidste referat.
Egentlig er det en ok oplevelse med 3-dækningen.
Arbejdsgruppen (Erik, Kenni og Allan) har aftalt at afprøve luftbåren TDC’s og 3,s
netværk i området - for at finde ud af hvilke huller der evt. er herude.
Middelbart er der ingen fremtid i jordbaseret fiber, da 5G netværket er meget tæt
på rent tidmæssigt.
Vi skal i GF ikke blande os i hvad medlemmerne ønsker af netværk.
Parkafdelingen har stadig ikke helt været omkring vores ønske om 365 graders
udsyn fra Møllebakken. Tommy tager det op på kommende Skovrådsmøde.
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Hjertestarter, Landsbylauget er i gang med en installation på Fagerbo.
Måske vi skal spørge Jørgen/Ilse om at få flytte deres indendørs hjertestarter
udendørs, muligvis med strømbidrag fra GF årligt. Action - Kurt snakker med
Ilse.
Landsbylauget opfordres til at finde ud af om der er nogle der faktisk ønsker at
stille carport til rådighed, mod dækning af udgifterne. Tommy bringer det videre.
Dialogforum for grundejerforeninger (http://www.trikel.dk). Vi ser om vi ikke skal
være medlem, hvis det ikke koster noget. Action – Tommy.
Erik har indhentet tilbud om at få lavet vores veje og fortove (beløbet holder vi
lige fortroligt). Herfra er næste step at finde ud af om kommunen har planer for
stamvejen på Hovmarken. Samt at vi får indhentet kontroltilbud på ca. det
samme. Også tilbud på finansiering, anslået 1.000 kroner ekstra pr medlem pr år.
Action Erik / Søren finder 2 alternative tilbud. Finansiering via bank eller
kommunen undersøges - action Tommy.
Generalforsamling. Dato fastsættes til tirsdag 19/3-2019 kl. 19-20 - action Tommy
booker forsamlingshuset og laver indkaldelser, som Kurt gerne vil omdele.
På valg er Søren og Tommy der begge modtager genvalg og suppleant Allan der
måske modtager genvalg. Tommy får lige bekræftelse på dette.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Revideret årsregnskab for 2018 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Betalingsservice WEB giver lidt udfordringer, men det forventes at bliver løs via
deres helpdesk. Action – Tommy.
Vi har fået afvist handlen dateret i maj til afvikling i september af banken. Ikke
nogen katastrofe da der har været store kursfald i seneste sted halvår af 2018, som
vi så ikke blev ramt af. Vi sender ny ordre igennem efter dette møde kr. 150.000.
Action Tommy.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Vejordning – må jf. ny lov ikke længere ligge i kommunalt regi, men skal
privatiseres. Vi må se hvad der sker og afvente henvendelse fra HTK.
Bidrag byfest - vi støtter med 2.000 til, byfesten, og Tommy lægger Facebook
opslag med opfordring til øvrige GF’er i Fløng om at følge op.
Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Generalforsamlingen er næste møde 19. marts 2019 kl. 19:00-20:00 i Fløng
Forsamlingshus.
Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

19. februar 2019 /Tommy Rosenlind
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