
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 16. Februar kl. 9.30 

Sted: hos Gert,  Deltagere : 

Hans Erik, Henriette, Jørn, Mona, Jørgen, Gert, Flemming, Michael 

Afbud  fra Henriette og Hans Erik  

Dagsorden 

1) Hustilsyn & mærkeforslag fra Morten (frostvejr)        
Morten ude i nov.  og jan. 5 personer kunne Mona ikke finde. Hvis grundejer ikke har oplyst tlf. og 
mail reagerer PGF ikke.            
Det blev besluttet at vedblive med nye bedre klistermærker til hustilsyn. Gert kontakter Morten og 
bestiller nye klistermærker.            
  

2) Bestille lokaler til GF.                       
 Der er bestilt på Oldfruen til lørdag den 10. August 2019       
  
3) 20 km skilte mere stabile og mindre “tyvbare”.          
 Behov for 15 nye større 20 km skilte i bedre kvalitet, da de hjemmelavede var lidt for små og   
 knap så holdbare. Pris maks. 30.000,-          
  
4) Rydning af grund Trolliusvej Trifoliumvej ?          
 Michael sender brev til grundejer.           
  
5) Vejene og materiel.             
 Alle veje i fin stand, forsøg med indfejning af perlesten fra rabat, Jørgen aftaler med    
 Vognmanden.             
 Gert undersøger test på Trevlekronevej med Dustex som lovet for maks . 5tkr.    
  
6) Regnskab                
 Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2018. 
  
 Fint regnskab med pænt forventet overskud i 2019.        
     
 Grunden er en mindre udgift til veje, men godt med en reserve så længe Jørgen Brønlund   
 vil fortsætte, af samme grund fastsættes kontingentet uændret til 400 kr.     
                
 Delregnskab for 1.1.2019 - 7.2.2019 blev forelagt, resultat som forventet, der var i alt 27   
 restanter. 
               
7) Rabatter og kvas              
 ingen kommentarer.             
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8) Diget               
 cykling på diget - Kommune har anmeldt digelaget til politiet       
    
9) Ref. fra busmøde              
 Der arbejdes stadig på shuttlebusløsninger af forskellig slags.      
         
10) Eventuelt (input fra medlemmer)           
 PGF accepteret trampesti langs Lævej ud til kanal.        
 PGF har søgt TrygFonden om hjertestarter.         
 PGF har søgt strakspuljen i Kommunen om midlet til shelter.       
 Vi skal snakke med Trolle om at få lystryk at alle hans tegninger. 

  

Næste Møde: 

25. Maj kl. 10 hos Jørn (incl. frokost)
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