Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2019 hos Michael
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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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
Ikke relevant
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger
Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt
Hjertestarter - Jimmy er i fuld gang, og har bestilt hos First-8, pris tkr. 16, nok også
lidt installation oveni (efterfølgende bemærkning – leveres 12. ds.)
Asfaltering af vejene. Beskeden fra kommunen er at der ikke p.t. er planer om
dobbeltkloakering. Men kommunen påpegede et Muligt problem, da der er flere
sammenfaldne regnvandskloaker/brønde på vores veje - kommunen mener det er
vores ansvar og udgift. Vi er ikke enig, da det er kommunens installationer og i
lighed med alle andre installationer (vand, strøm og telefon) ikke kan være vores
ansvar. Erik tager igen fat i kommunen og beder om lovgrundlaget for at de
mener det er vores ansvar.
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Kommunen har p.t. meddelt at de ikke har budget til at deltage med deres andel
på hovedvejen på Hovmarken - giver bedst mening at vi gør det samtidig. Derfor
bliver det nok først i 2021 at kommunen kan få det med i budgettet. Vi skal sigte
efter at vi laver det som en samlet opgave sammen med kommunen, et år mere
eller mindre skal ikke være afgørende for at få det bedste resultat.
Yderligere tilbud fra entreprenøren med inklusion af cementfliser på alle vores
fortove - en merudgift på ca. tkr 800 - men der var enighed om at det er det, vi går
videre med.
Vi skal måske forberede os - når den tid kommer - på hvordan vi evt. skal
forberede noget indvendingsbehandling på en evt. ekstraordinær
generalforsamling, hvor vejprojektet skal vedtages/forkastes. Også måske noget
illustrativt der kan forelægges forsamlingen.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Overgangen til betalingsservice er gået fint, lidt flere der lige missede betalingen,
men status p.t. er at der er en enkelt der ikke har fået afregnet endnu.
Gebyr på 49 kroner månedligt på MyShop gør at vi ikke ønsker at fortsætte med
denne ordning, så den opsiges (✓)
LEI skifter til anden og billigere udbyder.
Status på regnskab afgivet, et par udestående regninger til hjertestarter og fejning
af vores veje.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Der var lidt debat om de manglende får på Møllebakken, det er ærgerligt og
arealet ser trist og kedeligt ud.
Vi stopper med at sprøjte for ukrudt på vores veje, da det ikke er den vej vi skal
gå. Fremover må grundejerne selv sørge for at holde veje og fortove foran eget
grund rent for ukrudt.
Pkt. 5 Eventuelt
Husk at det er helt i orden at fortælle – nok især nye grundejere – at vi har nogle
ordensregler særligt med hensyn til brug af plæneklippere.
Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Næste møde tirsdag den 4. februar 2020 kl. 18.30 hos Kurt.

11. september 2019 /Tommy Rosenlind
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