Grundejerforeningen Søndersøhaven
21.februar 2006
Til:

Poul Grouleff
Lone Berg
Per Bonke
Bjarne Jacobsen
Ulla Kaas

Referat af bestyrelsesmøde 07. Februar 2006
Deltagere:

Poul Grouleff (PG), Lone Berg (LB) Per Bonke(PB),Bjarne Jacobsen (BJ), Ulla Kaas
(UK), Lone Røhmann(LR)(referent).
Fraværende: Ingen!
Dagsorden:
Eventuelt
Opfølgning fra sidste møde
Generalforsamling
1.

Referat fra sidste møde
Intet referat.
Eventuelt
PG: Snerydning er blevet en ”varm kartoffel”.
PG har kontaktet Fl. Andersen (vor græsslåningsmand) og har fået ham til at rydde
”hovedvejen” + parkeringspladen mod nord.
PG havde udbedt sig et tilbud fra Fl. A og vi besluttede han skal rydde efter snevejr overalt
minus fortov og uden salt.
PG: Beplantning ved ramperne (betonmurerne) blev drøftet.
Vi besluttede at beplante på ydersiderne mod bed og græsarealer.
PG undersøger priser m.m.
Postkasser blev drøftet og PB undersøger muligheder / priser efter generalforsamlingen.

2.

Opfølgning fra sidste møde
PG/LR: Vor ændring af betalings form /-terminerne bliver følgende:
Der udleveres 2 girokort på én gang til hver husstand gældende for et års kontingent.
Terminerne ændres til 1/1 & 1/7 fra 1. januar 2007.
I år kan disse terminer først ændres efter generalforsamlingen i marts og bliver derfor h.h.v.1/4
& 1/8 – 2006.
PB: Har nu vore reviderede vedtægter og ordensbestemmelser klar i en ny udgave.
Vedtægterne er uændrede, hvorimod ordensbestemmelserne er blevet ændret.
Bestyrelsen har ifgl. disse bestemmelser sanktionsmuligheder overfor regel - / vedtægtsbrud.

PB fremlægger og redegør for både vedtægter og ordensbestemmelser ved
generalforsamlingen.
Den nye udgave fremsendes til alle beboere sammen med dagsorden og regnskab til
generalforsamlingen senest 1. marts 2006.
LR fremsender dagorden og regnskab til Nordea – Bjarne Vilfang.
PG: Kontakter Charlotte Kring vedr. hendes suppleantpost.
PG: indkøber øl + vand til generalforsamlingen.
3.

Generalforsamlingen 14.marts 2006 – kl. 19:30
På valg er:
Per Bonke (ikke villig til genvalg)
???
Revisor/ suppleant:
Sillemann kan ikke deltage ved generalforsamlingen, men er villig til genvalg
Jørgen Højmark
Forslag til Bestyrelsesmedlemmer / suppleanter
Ole Christiansen 5B
Haldis Seedorf
Ulla Nielsen
Hanne Bendsen

Vi ses til generalforsamlingen tirsdag den 14. marts 2006 kl. 19:00?
Lone Røhmann
E-mail: finn_ihlemann@mail.dk
Job: lr@synflex.dk
Tlf: 444 82 444

P.S. Silleman og Jørgen Højmark har underskrevet regnskabet, så dette bliver videresendt
snarest.

