Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2020 hos Erik
Start kl. 19:00 - Slut kl. 21:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Erik Matthiesen
Søren Hindkjær
Tommy Rosenlind
Tom Nymand Pedersen
Allan H. Andersen (suppl.)

Kurt Holtermann

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

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 BM 4/2-2020 hos Kurt – godkendt.
Pkt. 2 Formanden orienterer om ny
a. Legeplads - anmodning om bidrag til renovering af Rød Legeplads
Vi har besluttet at støtte med 5.000 kroner til G/F Fløngvænget-Bavneåsen. Der er
mange børnefamilier tilflyttet, og legepladsen er småbørnevenlig.
b. Veje / Kloaker
Der er et par regnvandskloaker, som er vores ansvar, der skal laves da de er faldet
sammen. Vi kan godt afvente at vi får gang i vejrenovering inden for de næste 3-5
år. Det blev konstateret i forbindelse med at kommunen lavede foring af
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hovedkloaken (der er kommunens ansvar). Det er kun de små stikledninger fra
regnvandsbrøndene til hovedkloaken der ligger i alle vejene, der er vores ansvar.
Selve igangsættelsen af vejene er vi nød til at sætte på pause, dels fordi vi ikke kan
afholde de nødvendige generalforsamlinger og så er det ikke lige tider at få billige
tilbud på asfaltarbejdet, da det offentlige har gang i rigtigt meget arbejder på
grund af lempelser af anlægsreglerne som følge af Corona tiltag.
c. Øvrige
- Suppleant efter MICHAEL er flyttet. Vi afventer at vi kan holde en
generalforsamling så der kan foretages valghandlinger.
- Vi tager fat i parkafdelingen, og henstiller kraftigt til at de sørger for at man kan
få et udsyn tilbage når man står deroppe.
d. Generalforsamling
Vi holder ikke generalforsamling i år, men forventer at holde for to år i 2021, hvis
situationen tillader det. Der er ikke noget der gør det ubetinget nødvendigt af vi
afholder en generalforsamling, selv om vores vedtægter foreskriver dette.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Status afgivet. Alle har indbetalt kontingent. Urevideret regnskab for 2019 lægges
på hjemmesiden.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Ingen bemærkninger
Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkninger
Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Vi afventer situationen og ser frem mod foråret 2021.

21. oktiber 2020 /Tommy Rosenlind
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