DAGSORDEN
1. VALG AF REFERENT
2. GODKENDELSE AF REFERAT
3. HULLER I VEJENE
4. GRÆSSLÅNING
5. LEGEPLADSEN
6. HJEMMESIDE
7. INDKØB AF PC
8. DRØFTELSE AF GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER
9. FASTLÆGGELSE AF NÆSTE MØDE
10.EVT.
Til stede ved mødet: Lone, Nina, Jette og Ole. Mette havde meldt afbud.
Ad1. Ole blev valgt til referent.
Ad2. Referat godkendt.
Ad3. Ole har skrevet til kommunen om hullerne i vejene på henholdsvis Kirkebådsvej og Ammendrupvej. Ole
troede at kommunen havde fyldt sten i hullet på Ammendrupvej, da han havde skrevet, at hullet var farligt, og
der let kunne ske en ulykke, men det viste sig, at det var Lones mand, der havde gjort det. Ole skriver igen til
kommunen.
Ad4. Den valgte entreprenør havde fået tilsendt en kontrakt og havde været at slå græsset første gang, men var
alligevel ikke interesseret i jobbet. Vi prøver alle om vi kender nogen, som er interesseret i at slå græsset til en
rimelig pris. Ole kontakter LK. Lone sender i denne forbindelse kontrakten elektronisk til Ole.
Ad5. Legepladsen er godkendt og Jette tager kontakt med Lisette Ekvall fra Birket Grundejerforening.
Ad6. Hjemmesiden er uændret, da Nina ikke havde fået referatet. Nina sørger for at det gamle og dette referat
kommer ind. Samtidig skal Kristian fjernes fra bestyrelsen, da han er trådt ud og meddelelsen om at legepladsen
er lukket skal fjernes, eller der skal skrives, at den er genåbnet. Der er også en fejl i forbindelse med
årsregnskabet, der skal korrigeres (Ole og Mette sørger for at Nina får besked).
Ad7. Der er indkøbt en PC i halv størrelse, da det dækkede vores behov for regnskab og referatskrivning.
Ad8. Vi havde en drøftelse af, hvad vi ville med grundejerforeningen. Vi vil gerne holde vores områder pænt. Ved
næste møde sammensætter vi et nyhedbrev, som spørger grundejerne om der er kommet nye sænkninger af SFsten, som trænger til udbedring. Vi inviterer til fælles socialt grillarrangement (foreløbig dato søndag 29. August
kl. 13.00), hvor grundejerforeningen låner nogle grill, som vi kan benytte til at grille vores medbragte mad. Vi
talte også om at vi til næste forår kunne samle grønt affald og vi ville forhøre os om snerydning, som har været
meget mangelfuld i år.
Ad9. Næste møde holdes hos Jette Ammendrupvej 60 den 21. juni kl. 19.30. Husk at tænke over, hvad vi vil
skrive i nyhedsbrevet.
Ad10. Intet til evt.

