
EMNE: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 19676.

DATO: 6. JUNI 2014

TILSTÆDE: KIM, ALLAN, PAL, DORTHE, HENRIK, JAN, JØRGEN OG HENRIK, 

AFBUD: URBAN

1. Valg af ordstyrer og referent
Henrik

2.      Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

3.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat er godkendt

4.      Indkommende post og henvendelser til foreningen 
Der er kommet en regning på abb. På vores regnskabsprogram, denne afmelder vi.
Boet efter Karolinevej 10, der er kommet ny ejer der er ikke skyldig kontingent, 
sagen sendes videre til Lene.
Boet efter irenevej 10, der er kommet ny ejer som bor i Schweitz denne sendes 
videre til Lene.
Vi har ikke en bestyrelses ansvar og en besvigelses forsikring, da de er rigtig dyre, 
dette er undersøgt gennem vores forsikrings selskab.
Vi skal meget hurtigt have tegnet forsikring.
Allan snakker med forsikrings selskaberne.
I fremtiden skriver kasseren under på regninger som godkender sammen med enten 
formand eller næstformand.
Kim retter CVR registret fra Kim til Allan.
Der er kommet mail fra Jesper Mose formand for Gf. Birkely som oplyser deres 
referater og regnskab ligger på deres hjemmeside.
Der er kommet en ordenligt værk fra sidste møde i landligger udvalget som 
kommunen står for, dette lægger Kim ind i vores postkasse, så kan vi alle gå ind og 
se det.

5.      Økonomi/bogholderifunktion
Økonomi blev gennemgået og de punkter der sprang i øjnene blev gennemgået, bla. 
At legepladserne er blevet dyrt fordi der er lavet korrekt faldunderlag.

Vi skal have opdateret vore medlemslister, både den der standard sender breve til 
medlemmerne og vore egen medlemsliste.
Vi skal have en snak med Lene om hvilken liste hun sender ud fra.
Det kunne være en ide hurtigst muligt at overgå til foreninglet.dk

6.      Generalforsamling
6.1 Opsamling af indtryk, kommentarer, mulige arbejdsopgaver

Vedtagne forslag fra generalforsamlingen 2013 blev gennemgået, og disse vedtagne 
emner skal indarbejdes i udkastet til de nye vedtægter.



7.      Arbejdsgrupper
7.1 Status på hvad er lavet ifølge planer

Plan for de grønne områder.
Allan tager kontakt til vores gamle bestyrelses medlem Lasse, for at se om vi kan få 
de planer han har lavet og derefter starte derfra.
Det er hensigten at vi laver en handlingsplan for de grønne områder.
Jørgen og Dorthe tager de grønne områder.

Græsslåning.
Allan fortsætter med at holde øje med om slåningen bliver foretaget efter det aftalte.

Veje.
Vi arbejder videre med planen om de ”omvendte” v’er på vejene, samtidig laver vi en
testvej på samme måde som der er lavet Kurtsvej
Allan og Jan tager sig af denne opgave

Legepladser.
Jan tager et tjek skema med til næste bestyrelsesmøde.

Infoskilte + bomme + fællesområder generelt
Vi arbejder videre med at lave nye info skilte som står ved alle indkørslerne.
Bommene skal bringes i orden.
Kim, Pal og Henrik W. tager denne opgave

Chikaner.
Vi har registreret chikanerne, vi skal nu finde ud af hvordan de skal være i fremtiden.
Kim og Henrik M. tager denne opgave

8.      Øvrigt
Pal laver den nye bestyrelsesliste og sender den rundt, og hænger den op i 
udhængsskabet.

Kim tager kontakt til banken, for at høre om hvad de skal have af info i forbindelse 
med formandsskifte.

9. Næste møde

Fredag d. 11/7 kl. 19.00


