Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30.
Til stede:
Mette, Ole, Torben, Christian
1) Valg af referent:
Chr
2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Godkendt med bemærkning om, at bestyrelsesmødet blev flyttet fra den 25. januar til den 4. februar.
3) Nyt fra legepladsudvalget.
Der er ikke tilfredshed med entreprenørens arbejde.
Eksempelvis lader trækonstruktionerne på legepladsen ikke til at være ordentligt beskyttede mod
råd og svamp.
Derudover oplever vi, at han ikke svarer, når man henvender sig til ham.
På den baggrund vedtog vi ved sidste bestyrelsesmøde, at vi ville tilbageholde betalingen af den
sidste regning, til vi var tilfredse, og indtil vi havde fået en ekstern godkendelse af legepladsen.
Desværre er entreprenøren på trods heraf af en fejl blevet betalt for hans sidste regning.
Vi må imidlertid komme videre
Vi er blevet oplyst om, at der muligvis mangler nedspringsunderlag/ materiale for, at legepladsen
kan godkendes.
Vi kontakter derfor kommunen med ønske om udtalelse mht lgepladsens lovlighed, evt. mangler
samt evt. godkendelse.
Hvs der er mangler i forhold til en godkendelse, bør entreprenøren gøres ansvarlig.
Derudover er der planer om at gøre noget ved lille legeplads.
I den forbindelse ønsker vi bl.a. nedgravning af drænrør under samt opfyldning med grus ved siden
af sti, der, hvor den lille vippe står.
4) Opfølgning på reparation af sti- og SF-stens-arealer.
Vi har indhentet tilbud på de næste opgaver på vores prioriteringsliste fra to entreprenører.
Vi har valgt den billigste af disse entreprenører.
Se de 2 tilbud.
Det er aftalt, at arbejdet går i gang i løbet af det tidlige forår.
Derudover er der penge til yderligere forbedringer på budgettet.
Bestyrelsen ønsker forslag til projekter, der er påtrængende mht. vedligeholdelse.
Alle opfordres til at komme med forslag til fælles- og stiarealer, der trænger til genopretning eller til
at blive reetablerede.
Derudover har vi haft kontakt med to grundejere fra Birket vedr. udledning af drænvand på de
fælles stiarealer.
Problemet er på den baggrund løst af grundejerne, der selv har sørget for stikledning direkte i brønd.

5) Opfølgning af kontakt til Birket Grundejerforening vedr.
- SF-stens udbedring på fællesarealer
- ukrudtsbekæmpelse på fællesarealer
- nedlæggelse af legepladsudvalg
Ole har fremført ovennævnte punkter for foreningen i november.
Siden har vi ikke hørt mere.
Ole tager ny kontakt.
6) Opfølgning på klipning / fældning af beplantning på støjvolden.
Der er endnu ikke lavet noget.
Vi ønsker at få lavet beskæring, inden foråret.
Under forudsætning af anstændigt vejr, vil vi gå i gang,
lørdag , den 21. februar, kl. 10.
Alle opfordres til at deltage, så vi kan få lavet dette arbejde.
Kontakt Mette.
7) Planlægning af næste generalforsamling, herunder
- dagsorden.
Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset, Skolegade 43, kl. 19.30.
Mette køber ind.
- Indkaldelse. Christian laver dagsorden.
Mette og Ole sørger for uddeling af denne.
- Budget og regnskab for grundejerforening samt regnskab og budget for legepladsudvalg blev
fremlagt og med et par småkorrektioner herunder en opgradering af budgettet for vedligeholdelse af
stier, blev de foreløbigt godkendt, så de kan blive færdiggjort til revisorpåtegning.
Derudover blev der fremlagt forslag til vedtægtsændringer
A. Forslag til ændring af vedtægter.§ 4.
Sætningen "Referater kan selvfølgelig fortsat begæres fra bestyrelsen.” foreslås fjernet.
B. Forslag til ændring af vedtægter.§ 5.
I afsnittet om referater fra generalforsamlingsmøder ønsket følgende tekst tilføjet:
"Referater udlægges på foreningens hjemmeside.".
Endvidere blev der fremlagt forslag til nedlæggelse af legepladsudvalget
Det er selvflgelig en forudsætning, at Birket grundejerforening også ønsker dette.
Målet er at mindske adminstrationen nu, da legepladsen er færdigbygget, og der kun tilbagestår
løbende vedligeholdelse etc..
8). Opfølgning vedr. diverse emailadresser og domæneoplysninger.

Ole sørger for at få Domænenavnet flyttet fra Henrik til Mette hos DK-hostmaster
9) Indkomne forslag
Ingen
10) Planlægning af næste bestyrelsesmøde
Planlægges ved generalforsamling
11) Evt.
Der var kommet svar fra kommunen vedr. klage over campingvogn på foreningens fællesarealer.
Kommunen har ved et besøg i efteråret konstateret, at campingvognen var fjernet fra
fællesarealerne.
4. febrauar, 2009.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Kirkebådsgård Grundejerforening.

