
Referat

Emne:   Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. (Nr. 7/2014)
Dato:   Fredag d. 29.08.2014 
Tidspunkt:   Kl. 19.00 
Sted:   Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Bemærk:   Såfremt du er/bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked herom.
   
Tilstede: Allan, Henrik W, Jan,Jørgen, Pal, Kim, Urban
Afbud: Henrik M, Dorthe              

1.      Valg af ordstyrer og referent
Pal

2.      Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet

4.      Indkommende post og henvendelser til foreningen 
Indkomne mails blev kort nævnt og Allan gennemgik den modtagne post fra 
Landliggerudvalget ( ligger tilgængelig på mail hvor den kan læses )

5      Økonomi/Status og balance     
5.1          Da vi pga ferie/travlhed inden mødet ikke havde modtaget en opdateret status fra Lene
              gennemgik vi kort hvad der var brugt penge på siden sidste møde.

5.2 Vi blev enige om at de grønne områder trænger kraftigt og gennemgik budgettet for at 
                finde midler som kan flyttes til vedligehold af disse. Følgende blev besluttet.:
 -Vi flytter   4.000 fra boldbaner til vedligehold af grønne områder

-Vi flytter   2.000 fra petanguebaner  til vedligehold af grønne områder
   -Vi flytter 10.000 fra mosen til vedligehold af grønne områder
   -Vi flytter 10.000 fra hærværk til vedligehold af grønne områder
Dette skulle give os mulighed for at få udført det mest trængende vedligehold
         

5.3 Vi skal have helt styr på hvem som er godkendere når der skal lægges kuverter til 
                betaling. Der har været en del udfordringer med at få betalt regninger i sommer. 
                Det skal være Henrik M i kraft af sin rolle som kasserer plus formand / næstformand
                som skal godkende betalingerne i banken.   
 
6.      Medlemsliste status

      Henrik, Pal og Lene må tage en snak om hvordan vi i fællesskab få afstemt   
      medlemsllisten så den stemmer 100% overens med virkeligheden.

7.      Arbejdsgrupper       
7.1   Alt det bestilte arbejde er nu blevet udført.



7.2  Jørgen har lavet et nyt oplæg vedr. beplantning på og omkring fællesarealerne og har
                 lavet en prioriteret rækkefølge. Han indhenter tilbud på disse prioriteter.

7.3 Kort gennemgang af veje med nyt om huller og udbedringer. Det planlagte forsøg med 
stabilgrus i omvendt V på Kamillavej er nu udført. Allan sørger for at der bliver fyldt lidt 
skærver i de værste huller. Knud og Pal skal lige have en snak omkring kanter på 
vejene efter at de er blevet skrabet.

7.4 Vi tager en arbejdsweekend hvor vi får malet de store chikaner og får fjernet de små 
sten. Kim og Henrik W kikker på at få lavet nye skilte / indhenter priser.

7.5 Det blev besluttet at vi skal indhente oplysninger og tilbud på at få etableret vejbump
på Finnsvej og Karlsvej.

8.        Forsikringer
              Vi valgte at benytte os af tilbuddet fra TopDanmark på bestyrelsesansvars forsikring.

9.         Grundejernes vedligeholdelses pligt
                Allan forfatter en mild skrivelse til hjemmesiden og en noget mere alvorlig som kan
               omdeles / sendes til grundejerne de steder hvor det er rigtigt grelt.

10.       Forslag
               I.A.B

11.        Eventuelt
                I.A.B
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