
Dagsorden

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967.
(Nr. 1/2016)

Dato: Lørdag d. 09.04.20156
Tid: Kl. 11.00
Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Fremmødte:
Afbud:  Henrik W. Jørgen 

1.Valg af ordstyrer og referant
Henrik M er valgt

2.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

3.Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt.
Vi mangler at følge op på vores skilte dette tager Kim sig af    
Samt om vi bruger det rigtige inkasso selskab, dette tager Pal og Henrik’s 
sig af

4.Indkommende post og henvendelser
 Der har været nogle klager over vejene, samt en indkaldelse til tvansgs 
auktion på Franciskavej

5.Opstart af vedligeholdelse 2016, kort
Jørgen er fortsat i gang med beskærings planen.

Vi skal tjekke vores legepladser, da nogle af stolperne er ved at være møre, 
samt undersøge om det er muligt at lave dem så de holdere i længere tid. 
Allan undersøger dette.

Allan har bedt Knud om at punktere hullerne i vejene, men det er ikke alle 
hullerne der er punkteret, så vi er ikke sikre på det virker.
Der var en lang debat om hvad vi gør med kvaliteten af vejene, vi ser 
videre på hvad vi kan gøre ved dette problem.

Der er enighed om at vi sætter antallet af græsslåningen af friarealerne, til 
10 gange om året, svarende til hver 14. dag.



6.Planlægning af generalforsamling
Kim spørger Ottesen om han fortsætter sin vores interne revisor.
Henrik spørger Finn om han fortsætter som revisor suppleant.
Allan spørger Erik Visby om han vil være dirigent.
Emne til referent, her bedes alle fra bestyrelsen prøve at komme med et 
emne til referent til generalforsamlingen, inden næste bestyrelses møde.
Emner bedes sendes til Allan.

7.Pakning af indkaldelse til generalforsamling
383 Kuverter er pakket, og er klar til at blive sendt ud, 134 indkaldelser er 
sendt ud via mail

8.Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er fredag d. 13/5-16
kl. 19.00 på Rådhuset


