4.6. 2013

Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Referat af bestyrelsesmøde 3.juni 2013
Deltagere: Ulla Nielsen (UN) Lone Berg (LB) Henning Stieper (HS) Jørgen Rasmussen
(JR), Pernille Søderberg (PS).
Afbud: Ole Christiansen, Kim Hendrup

1. Valg af ordstyrer og referent
LB blev valgt til ordstyrer og HS til referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
3. Nyt fra formanden.
(UN) sender brev ud til beboerne med henstilling om, at klippe deres hække op mod Skt.
Hans. Mange hække bør også klippes ind i forbindelse med efterårsklipningen. Husk også,
at bedene under hækkene skal renholdes for ukrudt.
4. Nyt fra udvalgene
Økonomi: (LB) oplyste, at alle nu har indbetalt det halvårlige foreningskontingent.
Fællesarealer: (HS) berettede om de igangværende terræn- og flisearbejder. Det er
primært opretning og mindre udvidelser af SFstensbelægningen på fordelingsvejen foran
husrækken ved nordvolden, samt ny flisebelægning under 3 eksisterende
bord/bænkarrangementer. Fornyelse af plantekasser venter til næste års budget.
5. Øvrige sager
Arbejdsdag: (HS) fremlagde forslag til opdeling af bebyggelsen i passende områder. Ideen
er, at beboerne i disse områder i fællesskab foretager den lettere vedligeholdelse af eget
område. Det er primært lugning, fejning, oprydning o.lign. småarbejder på fællesarealerne,
der er tale om. Vedligeholdelse af egne hække og haver må hver især lave på andre
tidspunkter.
Lørdag den 31.8. forslås som arbejdsdag – f.eks. 2-3 timers arbejde afsluttende med øl,
vand og stegte pølser. (HS) og (UN) udarbejder forslag og sender ud henover sommeren.
Gennemgang af ordensregler:
(JR) Der arbejdes med visse ændringsforslag bl.a. træværkets farve, m.m.
(PS) oplyste, at Dong har op til 10 ugers ”leveringstid” på div. vedligeholdelsesarbejder.
Gennemgang af vedtægter:
Bestyrelsen opfordres til at gennemlæse dem til næste møde m. h. t. evt. revisioner.
6. Evt.
(JR) lovede at fjerne de ødelagte fodbold mål fra græsmarken ved først givne lejlighed.
Næste møde blev aftalt til 10. september 2013 kl. 19:30 hos Lone Berg..

