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AD 1

Referent

Lone blev valgt som referent

AD 2

Konsolideringen af bestyrelsen

Der var forslag om, at Ole fortsætter som formand, Amin indgår i
legepladsudvalget og Anne spørges om hun vil varetage kasserer-posten.
Anne skal ligeledes spørges, om hun er enig i fordelingen af de to andre
”poster”. Ole tager kontakt til Anne vedr. dette.
*Anne har efter mødet sagt ja til at varetage kasserer-posten, ligesom hun er
enig i fordelingen af de øvrige poster.
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AD 3

Generalforsamlingen

Ud over bestyrelsen, deltog kun én i generalforsamlingen nemlig Amin fra
Kirkebaadsvej. Det blev drøftet om dette kunne tages som udtryk for
beboernes interesse for området, herunder også bestyrelsens arbejde – altså
ingen væsentlig interesse, eller om det var et udtryk for tilfredshed?
AD 4

Det fremtidige arbejde

Qua fremmødet til generalforsamlingen, var bestyrelsen enige om at
arbejdet som bestyrelsen påtager sig, må afspejle den umiddelbare
vurdering, om ingen væsentlig interesse for området og bestyrelsens
arbejde. Bestyrelsen fandt det derfor også væsentlig, at aktiviteterne som
bestyrelsen påtager sig, må afspejle dette – altså minimum, herunder
minimum snerydning og øvrig vedligehold, hvor grundejerforeningen ikke
kan stilles til ansvar.
Vedligehold af legepladsen og sikring af denne samt af stisystemerne
vurderes således som væsentlige at fastholde.
”Grønne dage” fastholdes i år, da det er budgetlagt og annonceret.
Der tages kontakt til kommunen for udbedring af huller i belægningen på
Kirkebaadsvej.
AD 5

Næste møde

Afventer
AD 6

Evt.

Lone og Nina bager kage til ”Grønne dage”. Ole og Jette fra A60 laver
afspærringer til grønt affald.

Godkendelse af referat, herunder konsolidering af bestyrelsen.
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