17 maj 2011 kl. 19:30
Nina Bruun A76
Ole Rørvig

DATO
STED
INDKALDT AF

GRUN DEJERFO RENI NGEN
KI RKEBA AD SGA ARD
DATO 18. M AJ 2011

MØDE I GRUNDEJERFORENINGEN

Nina Bruun
Ole Rørvig
Nina Bruun
Anne Hegelund
Amin Janmirza
Lone T. Petersen

REFERAT AF
DELTAGERE

FRAVÆRENDE

REFERAT

DAGSORDEN
1. VALG AF REFERENT SAMT PROCEDURE FOR GODKENDELSE OG LAGRING PÅ
HJEMMESIDE
2. DRØFTELSE AF GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER
3. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE MØDER
4. EVT

AD 1

Referent

Nina blev valgt som referent.
Proceduren vedr. referater ændres således, at den der skriver
referatet sender det rundt til godkendelse. Hvis ingen er vendt
tilbage med rettelser indenfor 5 dage, sender den der har skrevet
det til Jette til hjemmesiden.

GRUNDEJERFORENINGEN
KIRKEBAADSGAAARD

AD 2

Grundejerforeningens opgaver..

Stier: Ole tager fat i Birket for at finde ud af hvad der blev besluttet
på deres generalforsamling. Vil de betale halvdelen af de 85.000
kr. for det fælles stistykke langs legepladsen ?
Hvad skal vi gøre med ukrudtet der vokser ind over stierne: Vi
(Ole) beder ham der slår græs om en pris.
Beskæring af kirsebærtræerne/ bevoksningen langs volden:
Kommunen har henvendt sig og sagt at vi indenfor en måned skal
sørge for at træerne er beskåret således at større biler kan kører
uhindret på vejene.
Legepladsområdet: Hvordan vil forskønne græsarealet der ligger i
forbindelse med legepladsen.
Vi indbyder alle grundejere til søndag d. 3. juli kl. 11.00, hvor vi
mødes på legepladsen.
Vi håber,at vi I fællesskab og med stor opbakning hurtigt kan få
klippet det af kirsebærtræerne som kommunen kræver, få klippet
volden til og at vi kan få forslag til friarealet ved legepladsen.
Efterfølgende går bestyrelsen en runde på stierne for at se hvor
der bør foretages reparationer.
AD 3

Næste møder

3.7.2011 på legepladsen kl. 11.00,
23.08.2011 hos Anne Kirkebådsvej 26 kl. 19.30
04.10.2011
06.12.2011

AD 4

Evt.

Sommerfest blev besluttet. Denne afholdes på legepladsen d. 3.
september kl. 18.00, hvis der er et rimeligt antal tilmeldinger. Vi
satser på at leje et telt, sætte nogle grille op m.v.
Vi ønsker derfor hurtigst muligt en tilbagemelding og senest
15.08.2011 om hvor mange der har lyst til at deltage.

Vi kommer selvfølgelig til sommerfest d. 3. september
: Antal personer:_____
Adresse: _________________________________________
Afleveres i postkassen hos Ole Rørvig Ammendrupvej 64

GRUNDEJERFORENINGEN
KIRKEBAADSGAAARD

