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Referat nr. 2 af bestyrelsesmøde d. 7. november 2018 kl. 19
hos Flemming, Odinsvej 43.
Deltagere: Morten Veje Bastholm, bestyrelsesmedlem (T-8), Jette Glavind, kasserer og referent (O7) og suppleanterne Flemming Hjorth (O-43) og Maria Hesselberg (O-35).
Afbud: Tina Hyldegaard, formand (T-36).
1.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2.

Formel godkendelse af generalforsamlingsreferatet:
Godkendt. Der mangler underskrifter fra Morten og Jette.

3.

Konstituering af bestyrelsen:
Tina har ikke ønsket at fortsætte som formand.
I stedet blev Morten konstitueret som formand.
Kasserer: Jette.
Bestyrelsesmedlem: Tina.
Flemming: Containere.
Maria: Arbejdende suppleant – skriver referater.
Kurts Leihardts rolle fremover: Deltager i møderne, når punkterne vedrører deklarationer og
overtagelse af de grønne fællesarealer.

4.

Status i forhold til ekstraordinær generalforsamling d. 19.11.
Referent: Kurt. Dirigent. Johan.
Drikkevarer, slik/kager – Morten.
Nøgle – Flemming henter nøgler.
Projektor – Morten tager pc med og fremviser.

5.

Godkendelse af det endelige forslag til deklarationer, som vi orienterer om på den ekstraordinære generalforsamling d. 19.11. og som sendes til kommunen efter bestyrelsesmødet
til foreløbig godkendelse. Stillingtagen til ændringerne i deklarationerne foregår i den høring,
kommunen foretager efter den politiske behandling.

6.

Ny uddelingsplan:
Uddeler
Jette
Flemming
Jette
Flemming
Flemming
Morten
Tina

Adresser
Odinsvej 1-17
Odinsvej 19-33
Odinsvej 2-16
Odinsvej 18-26
Odinsvej 35-45
Thorsvej 2-20
Thorsvej 33-45

Antal postkasser
7
8
8
5
6
10
7
1
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Maria
Maria
Tina

Thorsvej 1-15
Thorsvej 17-31
Thorsvej 22-42

8
8
11

Der blev udleveret opkrævninger og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som
skal deles ud i denne uge – dog først når Jette har fået trykt bilag 1 – selv forslaget om vedtægtsændringer.
7.

Sidste nyt vedr. ny græsslåningskontrakt fra 2019:
Morten fremskaffer ny kontrakt-dokument med betalingsvejledning i forhold til kommunen
samt bemærkning om, at der ikke må sprøjtes på arealer, er ejes af kommunen.

8.

Siden sidst – herunder opfølgning på referat fra d. 2. august og 18. september 2018:
Morten arbejder videre med at få opsat sten i stedet for stolper ud for Thorsvej 2.

9.

Økonomi:
Vi har fået overskuddet for 2018 til anden vedligeholdelse fra kommunen – ca. 5.600 kr.
Medlemmerne er begyndt at indbetale kontingent.

10.

Næste møde:
Mandag d. 17. december kl. 18 hos Jette – møde og julefrokost.

11.

Evt.:
Jette kontakter Lars Hededal, O-24 om tildeling af flere rettigheder til optag Facebook. Der
er åbenbart nogen, der oplever ikke at kunne blive medlemmer.
Vi skal have opdateret Velkomstpjecen, som Jette sender til nye grundejere, når vi får besked fra ejendomsmæglerne – samt brevhovedet og hjemmesiden. Morten gør dette, når
Jette har sendt filerne til ham.
Jette Glavind

2

