DAGSORDEN d. 28. Juni 2010
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.

Referat af mødet d. 28. Juni 2010
Tilstede: Lone, Nina, Jette, Ole og Mette
1. Mette
2. Godkendt
3. Hullerne som vi har påpeget er blevet udbedret af kommunen. I brevet som udsendes til alle foreningens beboere, vil vi opfordre
til at man selv henvender sig til os, hvis der er problemer omkring SF-stenene.
4. Vi har fået kontakt med en ny mand til græsslåningsopgaven. Han har været der en enkelt gang og dette arbejde er ok, så vi
skriver kontrakt med ham, m.h.b. på fremtidig græsslåning på foreningens fælles arealer.
5. Der er indhentet tilbud på balancebom, to trin og et tov som skal repareres på legepladsen pris: kr. 4830. Dette bliver iværksat
hurtigst.
6. Hjemmesiden er stadig ikke opdateret, og vi har ikke mulighed for at køre denne videre med det materiale som vi har til
rådighed. Vi undersøger hvad det koster at få den genetableret, så vi selv kan opdatere den løbende og forespørger om vi kender
nogen som kan hjælpe os med denne opgave.
7. Vi har købt en minipc. og en printer, til brug for referater og regnskaber i foreningens regi, begge dele står hos Mette
8. Nina forfatter et brev, som deles ud i Gr.foreningen: status på hjemmeside, Sf-sten´s reparationer (Ole), Afhentning af Grønt
affald? forslag om snerydning på Ammendrupvej og Kirkebådsvej samt stikveje? Ting/forslag til forbedringer på legepladsen (samt
”Mød din nabo” grill arrangement.
Vedr. ”Mød din nabo” - Vi sørger for grill (Lone) og man medbringer selv alt det andet. Vi byder på kaffe og kage, tilmelding til Nina.
Aflyses ved regnvejr.
9. Næste møde: torsdag d. 19. August kl. 19.30 hos Mette
10. Der var ingen kommentarer til dette punkt.

