Referat
Bestyrelsesmøde lørdag den 16. Oktober 2021
Deltagere: Jørn Boesen, Jørgen Brønlund,
Hans Erik Trolle, Per Harding Madsen,
Michael Munk, Henriette Mikkelsen
Afbud: Mona Jacobsen, Gert Gulløv

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. Juni 2021
• Åbne punkter fra sidste bestyrelsesmøde
Ad 1.: Referat gennemgået og godkendt
2.General Information om ting der er sket siden
•

Info fra alle bestyrelsesmedlemmer.

•

Regnskab Medlemmer i restance.

•

Info vedr. regnskabet fra Jørn

•

Generalforsamlingen

•

Underskrivelse af den nye bestyrelse på referat fra GF

Ad 2.:
- Info: Breve til en del husejere vedr. udhængende grene/beskæring af randbeplantning.
Der laves en rundering senere på året.
- Vejene er fine
- Vejafvanding fungerer fint. Afvanding af marken fungerer også fint.
- De gule skilte skal tages ned i vinterhalvåret / Jørgen, Michael
- Katte: Pt. er der indfanget én vildkat som er aflivet. Det opfordres til, at man ikke fodrer
omstrejfende katte.
- Gruppen der blev oprettet ved Generalforsamlingen har kontaktet kommunen vedr. 2-1
på
Ringvejen. Kommunen vil kikke på henvendelsen, om der evt. er noget der kan gøres
bedre, der er ikke penge til anlæggelse af cykelsti.
- Oprensning af stranden, der er taget kontakt til kommunen vedr. oprensning i 2022
- Regnskab - Medlemmer i restance: Ingen i restance.
- Info: Der er pt en post i Regnskabet til Huseftersyn, den bibeholdes indtil videre, hvis der
bliver behov for atter at indføre hustilsyn. På Generalforsamlingen blev der stillet forslag
om en sommerfest, pga det store indestående og deraf minusrenter, arbejdes der videre
med forslaget.
- På Generalforsamlingen 2022 skal det diskuteres evt. investering af indestående.
- Generalforsamling: Afviklet i god ro og orden. Der blev nedsat en gruppe som arbejder for
anlæggelse af cykelsti langs Ringvejen. Stenene ved Ringvejen, udkørsel fra
Sølvpoppelvej, er flyttet.
3.Veje – Rabatter – Stier – Rødder – Bump - Skilte
•

General snak om tilstand og issues i vores område

•

Bogskab

•

Stier

•

Udgået træer

•

Cirkusvogn

Ad 3.:
- Vejene er fine
- Bogskab: Skabet skal vedligeholdes. Skabet er generelt ryddeligt og ordentligt og er nu
forsynet med 2 klapstole.
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- Stier: Er generelt fine, enkelte trænger til beskæring af bevoksning
- Udgåede træer: Alle opfordres til at få udgåede træer fældet og fjernet, opfordringen
bliver ligeledes sendt ud via nyhedsbrev.
- Cirkusvogn: Opsætning af ”Cirkusvogn” har givet anledning til en del bemærkninger.
Der vil blive rettet henvendelse til kommunen vedr. regler for opsætning.
4.Information vedrørende vores nærområde
•

Michael og Gert informerer

Ad 4.: Intet nyt
5.Hjertestarter
• Tilmeldte Hjertestarterkursus
Ad 5.:
- Kursus afholdes søndag d. 17. okt, 17 personer tilmeldt, hvis der bliver brug for yderligere
kurser vil disse blive arrangeret.
6.Kommunikation
•

Nyhedsbrev – udsendelse

•

Udarbejdelse af 4-fløjet flyer

Ad 6.:
- Nyhedsbrev: Der udsendes Nyhedsbrev sidst på året
- Flyer: Der kikkes på udarbejdelse af flyer med aktuelle oplysninger/kontakter for området
- FaceBook: FB er til hyggelige opslag og skal ikke bruges til kontakt til bestyrelsen vedr.
klager. Kontakt til bestyrelsen vedr. klager eller lign. skal gå via hjemmesiden.
7.Gennemgang og præcisering af bestyrelsens opgaver
Ad 7.: Afventer, tages op på næste bestyrelsesmøde
8.Eventuelt
•

Sommerfest

•

2-1 gruppen

•

PGF’s FB administration og indlæg

•

Oktoberfest

•

Tøj

•

Eventuelt eventuelt

Ad 8.:
- Sommerfest: er diskuteret
- 2-1 gruppen: er diskuteret og der er taget kontakt til kommunen
- FB-administration: Er diskuteret. Gerts information om brug af FB lægges atter ud på FB
og der informeres i Nyhedsbrev og hænges op i Bogskabet
- Tøj: Fleece trøje, T-shirt og arbejdsskjorte bestilles til vejformanden / Michael
- Eventuelt: Forsikring vedr. vejformanden, det undersøges om der skal tegnes en
forsikring, menes ikke umiddelbart at være relevant.
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