Referat
Bestyrelsesmøde Pedersdal Grundejerforening
Mødeleder: Michael
Referent: Kirsten & Hans

Tilstedeværende:
Michael, Gert, Kirsten, Hans, Per og Morten

Dato: 17. september 2022
Sted: Michael

Fraværende:

Tid: 9.30

Jørgen og Mona

Afbud til:

Dagsordensemner:

Konklusion:

Ansvarlig

Deadline:

Sidste referat

Ingen bemærkninger

Fordeling af opgaver

Se skema

Gert

Godkendt

Revision af
bestyrelse incl.
billeder

Se udarbejdede dokument med billeder og
kontaktoplysninger

Gert

Godkendt

Revision af
hjemmeside
- Forside
- Hjertestarter
- bogskab

Vi udtænker hver især forslag til ny mere
Alle
overskuelig hjemmeside til næste gang, hvor
hjertestarter og bogskab mv. indtænkes.

Regnskab

Se bilag opgørelse 01.01.2022-13.09.2022

Budget 2022

Pedersdalgården vil gerne være medlem, og Per
dette vil udløse dobb. kontingent pga.
størrelse.
Tidl. Kasserer har købt PC til 6.500,00 kr.
Vedligeholdelses serviceaftale er skiftning af
batterier og plads mv. til hjertestarter.
Der er afsat 200.000,00 kr. til en
sommerfest.
Der er budgetteret med et underskud på
199.700,00 kr.

Containere

Der er observeret containere på
Hans
Trevlekronevej, Tidselvej og Sølvpoppelvej.
De containere som tænkes at være

Per

Godkendt
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Affaldssække

langtidsstående tages der kontakt til ejerne,
da opbevaring ikke må foregå på hverken
grund eller rabat.
Der burde være ekstra røde affaldssække til
de store poolhuse for at undgå skrald som
dyrene går i. Der er foreslået at
udlejningsfirmaer kontaktes.
Fyldte røde sække foreslås fjernet med det
samme, og skal ikke afvente den ordinære
tømning om mandagen.

Per

Forslag om
loppemarked

Der forsøges nedsat en arbejdsgruppe for
Michael/Gert
loppemarked lørdag i uge 42. Afholdelse vil
ske på græsstykket ved Stolt Henriksvej. Der
tages kontakt til Ulla Güntlisberger for en
evt. oprettelse af arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppens forslag skal
forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Såfremt loppemarked er en succes forsøges
der yderligere et loppemarked i uge 27/28
2023. Der udsendes et nyhedsbrev hvor dette
punkt medtages.

Beskæring

Kun Hans kontakter grundejere der ikke
foretager beskæring eller rydder op på rabat

Hans

Aftaler med grundejere Alle aftaler med grundejere skal laves
skriftligt via foreningen mail

Alle

Hegn mod Bøtø
Ringvej

Der er flere faste høje hegn som sættes op
mod ringvejen, og hegn må kun være 1,3 m.
Problematikken tages med på møde torsdag
29.09.2022 kl. 16.30 hvor
strandejerforeninger og
kommune skal mødes.

Michael/
Kirsten

Sommerfest

Der er nedsat et festudvalg bestående af
Pernille, Ruth, Mette, Kirsten, Susanne og
Michael.
Pernille indkalder arbejdsgruppe.

Michael

Magnettavle

Der er bevilget en magnettavle til bogskabet. Gert
Gert vil indkøbe og opsætte.

Godkendt

Evaluering GF

Ved indskrivningen 2023 sidder Kirsten og
Hans.
Der indkøbes stemmesedler i farver som
udleveres ved indskrivningen. Det er
dirigenten som styrer farven for de enkelte
valg.
Det overvejes hvilket tema som kan tages
med næste gang. (Nabohjælp).

Godkendt

Michael/
Gert/Hans
/Kirsten

Side 2 af 3

Næste generalforsamling er 12.08.2023 på
Oldfruen.
Kirsten og Hans sørger for referat i
fællesskab.
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