Referat af bestyrelsesmøde 27. april 2021 hos Erik
Start kl. 19:00 - Slut kl. 22:00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

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

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 BM 7/10-2020 – godkendt.
Pkt. 2 Formanden orienterer om ny
Med hensyn til afholdelse af generalforsamling, så var der enighed om at vi fortsat
må afvente mere åbning med hensyn til Covid-19 situationen i Danmark, før vi
bør planlægge afholdelse.
Udsyn fra Møllebakken - pleje så man kan se ud over Fløng fra toppen af bakken.
Der er mange i området - herunder en del grundejerforeninger - der er meget kede
af dette. Tommy tager fat i kommunens Parkafdeling.
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Vi har kendskab til at der er givet afslag til bebyggelsesprocent over lokalplanens
25% til et medlem. Begrundelsen var at der ikke tidligere er givet tilladelse, og
således ikke er fortilfælde/præcedens.
Fibernet, fortsat i proces men det er tungt at få svar fra de andre foreninger. Vi
prøver at rykke en gang til, og så vil vi rette henvendelse til TDC med henblik på
en tilbud på hvis vi nu får hele Østfløng med på projektet. Tommy tager action.
Vi skal lige have styr på processen med vores veje, således at reparation af
kloakerne indgår korrekt i processen, fx. sammen med kantsten/fortorvet.
Vi skal nok have lavet projekt der sikre et godt forløb.
Vi skal også have reberegnet økonomien og evt. indhentet alternativt tilbud, før vi
kan få beslutningsgrundlag til at afholde GF mv.
Vi skal også have drøftet på GF hvordan vi skal takle udhængende hække mv.
overfor vores grundejere.
Vi drøftede lidt om der var nogle muligheder for at forbyde lastbiler over hvis
vægt, så de ikke køres i stykker - eller fortorve. Der var vist ikke nogen mulighed
for dette så vidt vides. Styrken på det nye bør laves så det kan bære en vis grænse.
Småting: flisefortorve på tværs, brosten fjernes fra udkørsler stikveje/stamvejen
Hovmarken, fortorve til busstop Østerled plus lysmast.
Vi skal undersøge om det er en god ide at få en rådgivende ingeniør indover,
projektets karakter taget i betragtning.
Overfor kommunen skal vi:
- Have bekræftelse på projektet, fastlagt tidsplan, bekræftet finansiering
individuelt via ejendomsskatten.
Vi skal sikre at vi fortsat har et kontingent på kr. 200 efterfølgende til løbende
driftsudgifter.
Erik tager lidt action på at få opdateret vores vejprojekt.
Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet
Status på endnu ikke revideret og renskrevet årsregnskab for 2020 afgivet. Når det
er renskrevet lægges det på hjemmesiden i urevideret form.
Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer
Support til evt. engagement til ølsmagning i forsamlingshuset
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Pkt. 5 Eventuelt
Ingen bemærkninger
Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde
Vi afventer situationen.

30. april 2021 /Tommy Rosenlind
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