DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 2. JANUAR 2020
Referent?
1. ØKONOMI: (Thomas)
a. Status – Det er fornuftigt ud, ligesom budgetteret.
b. Regninger ikke betalt – Alt kørt igennem, og ikke nogen uforudsete regninger
c. Budget 2020 - uændret
d. Andet 2. IGANGVÆRENDE PROJEKTER
a. STOFA/VERDO Bredbånd (Lars) – Stofa sender brev til godkendelse, med tilbud på
bredbånd. Der bliver sendt et brev til medlemmerne af grundejerforeningen på et
senere tidspunkt
b. OK Nygaard (Stefan & Lars) – Forsøgsordningen virker upåklageligt
i. Salt og snerydning – Vi kører perioden ud, og genforhandler efterfølgende
ii. Græsslåning o.l. – Aftale opsagt. Vi forhandler en ny aftale inden sæsonstart
3. KOMMENDE AKTIVITETER
a. Generalforsamling i marts
i. Dato og Indkaldelse (Stefan) – 10/3 og 17/3 er i spil
ii. Dirigent til generalforsamlingen? - Stefan tager kontakt til potentielle emner
iii. Bestilling af lokaler (Stefan) – Stefan undersøger de 2 datoer
iv. Forplejning? – Mark står for indkøb
v. Formandens beretning (Stefan) – Gennemgået og godkendt
vi. På valg: Formanden og bestyrelsesmedlem – Begge er på genvalg
b. Arbejdsdag – 6/5 kl. 16:00
i. Fliser under de to bord-bænkesæt – ved legeplads og på ”øen”
ii. Almindelig oprydning af området – Bliver på fælles arbejdsdag
iii. Andet? 1. 6/5 er der fælles arbejdsdag kl 16.00
2. Mark står for indkøb af pølser og drikkelse
3. Gennemgang af arbejdsområdet – gennemføres 19/4 16.30
c. Sommerfest
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i. Skal efterfølgende koordineres og afstemmes med Aktivitetsudvalget med en
repræsentant fra bestyrelsen – Stefan kordinere med aktivitetsudvalget 13/6
d. Skt. Hans
i. Nærmere undersøgelse vedr. et evt. samarbejde med
nabogrundejerforeningen - forslag fra Aktivitetsudvalget - Stefan undersøger
muligheden for, at laves et fælles arrangement med
nabogrundejerforeningen
4. ANDRE PUNKTER?
5. NÆSTE MØDE – torsdag d. 6/2 19.30
Opsamling af referatet
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