
EMNE: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967

DATO: FREDAG D. 11/4-2014

DATO: 11. APRIL 2014

TILSTÆDE: KIM, ALLAN, PAL, URBAN OG HENRIK

AFBUD: DORTHE

1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik

2.      Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

3.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Sidste referat bliver sendt ud sammen med dette referat.
Henrik har sendt referatet til en forkert mailadresse

4.      Indkommende post og henvendelser til foreningen 
Allan har gang i mail korrespondance med 3 mulige leverandører af græsslåning

5.      Generalforsamling
5.1    Gennemgang og status på aktiviteter mm. ifm. ordinær generalforsamling

Kim har fulgt op på forsamlingshuset, det er reserveret til generalforsamlingen.
De gør det hele klar med kaffe, kringle, øl og vand.
Samt morgenbrød til bestyrelsen kl. 9.00

Gennemgang af punkterne til generalforsamlingen.
Pkt. 1 Gert vil gerne være dirigent

Pkt. 2 Kim er i gang med at skrive beretningen
 

Pkt. 3 Henrik fremlægger det revideret regnskab
Vi prøver at få Lene til at deltage som bisidder til generalforsamlingen
Vi gennemgår budgettet for 2014

Pkt. 4a. Uændret kontingent
Pkt. 4b. Honorar til formand og kasser skal fortsætte som nu
Pkt. 4c. Ingen til nu

Pkt. 5
Formand Kim er på valg og genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår Allan som formand for 2 år
Hvis Allan bliver valgt som formand stiller Kim op som næstformand, hvis Allan ikke 
bliver formand, fortsætter han som næstformand.
Valg af kasser Henrik stiller op som ”kasser” for 1 år
Best. Medlem Henrik genopstiller ikke hvis han bliver valgt som kasser, hvis ikke 
Henrik bliver valgt som kasser stiller han op som best. Medlem for 2 år
Best. Medlem Frank er på valg for 2 år
Best. medlem Lasse kan ikke modtage genvalg, vi forslår Suppleant Dorthe for 1. år



Pkt. 6
Hvis Dorthe bliver valg skal der vælges en suppleant for 1. år
Urban stiller op som suppleant for 2 år

Pkt. 7
Bestyrelsen forslår genvalg af vores statsautoriseret revisor

Pkt. 8
Bestyrelsen foreslår Erik Ottesen

Pkt. 9
Bestyrelsen forslår Finn Petersen

Pkt. 10
Vi nævner at vi har gang i en stor revision af foreningens vedtægter, som vi satser 
på at blive vedtaget inden næste ordinære generalforsamling.

7.      Kort status på øvrige aktiviteter
Der er købt 500 kuverter, stempelpude til vores stempel er udskiftet.
Der er bestilt adresse labels
Vi mangler en opdateret skyldner liste på hvilke veje de bor på
Pal har fundet en Samsung printer til 900,- kr. og ekstra tonerpatron til 600,- kr.
Pal indkøber denne printer og 2 patroner
Indkøb af frimærker 530 frimærker á 6,50 kr. indkøber Kim
Henrik sørger for at stemple alle kuverter i påsken

8.      Øvrigt

9.      Næste møde
Fredag d. 25/4 kl. 19.00 til pakning af indkaldelse.


