Klyngehusenes Grundejerforening
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø
www.klyngehusene.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. november 2019 kl. 19
hos Jette, Odinsvej 7.
1.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.

Konstituering af bestyrelsen: Formanden er konstitueret, Morten forbliver formand
Kasseren er konstitueret, Jette forbliver kasserer.

3.

Status i forhold til tilskødning (høring, vedtægter): Bestyrelsen har i dag (eftermiddag) modtaget en mail indeholdende svar på prøvetinglysning. Dette har bestyrelsen ikke haft mulighed for at læse inden dages møde. Jette kontakter afsender, med henblik på at få uddybet
der modtaget skriv.

4.

Ekstraordinær generalforsamling 20.november 2019: Kommunen kan ikke deltage, men har
sendt links om information til bestyrelsen.
Bestyrelsen har drøftet emnet vedr. placering af mast og har besluttet at lave en afstemning
til den ekstraordinere generalforsamling.
Morten laver en stemmeseddel, Jette printer sedlerne og Flemming medbringer kuglepenne.
Blå sal er booket.
Dagsorden til generalforsamling er godkendt og sendt til tryk samt delt ud senest den 6 november 2019.

5.

Siden sidst – herunder opfølgning på generalforsamlingen og referat fra d. 2. oktober:
Udkigspost/legehus i træerne mellem klokkergården og klyngehusene: Formand, Morten tager kontakt til formanden i klokkergården som sammen går ud og besigtiger. Der tages herefter kontakt til kommunen for at få det fjernet.
Mange hundeposer: Bestyrelsen tager kontakt til Liselund og Klokkergården og tager kontakt
til kommunen og forespørger om en skraldespand.

6.

Økonomi:
Grundejerforening - 2019/2020
Dato
Kt./Kasse
Saldo
26.10.19 Danske Bank forening
38.075,08
26.10.19 Danske Bank - anden vedl. 60.928,82
26.10.19 Kontant
405,00
26.10.19 Saldo i alt
99.408,90

Alle 78 har betalt. 2 ejendomme har ikke betalt, da de ikke er medlem.
7.

Næste møde: Ved næste bestyrelsesmøde revurderes velkomstpjecen. Mødet bliver den
17.december hos Maria. Kasseren undersøger ift. mad.

8.

Evt.: Mulighed for sti mellem Thorsvej 32 og 34. Dette tages op på en fremtidig generalforsamling.
Morten spørger en jurist fra børnehaven om benævnelsen af specifikke husstande O/T og
husnummer, i referaterne er lovligt (person data loven) Da der er nævnt at de ikke har betalt.
Morten opdaterer hjemmesiden ift. ny bestyrelse
1

