18.9. 2013

Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2013
Deltagere: Ulla Nielsen (UN) Lone Berg (LB) Henning Stieper (HS).
Afbud: Jørgen Rasmussen (JR)
Uden afbud: Pernille Søderberg (PS).

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) ta’r en samtale med vores gartnerfirma vedrørende hækklipningen omkring
P - arealerne.
4. Nyt fra udvalgene
Økonomi: (LB) oplyste, at budgettet for forårets anlægsarbejder er blevet overholdt.
Økonomien ser i øvrigt ok ud.
Fællesarealer: (HS) og (UN) begynder at tænke på næste års anlægsarbejder – opretning af
belægninger og plantekasser m.m.
5. Øvrige sager
Arbejdsdag: Den fælles arbejdsdag lørdag den 31. august var en ubetinget succes.
30 – 40 glade mennesker – store og små, unge og gamle deltog på forskellig måde i
arbejdet med at få vores fællesarealer luget og pyntet. Det meste blev nået på de 2 afsatte
arbejdstimer, Belønningen var grillede pølser med brød, vand og øl. En hyggelig dag, hvor
der også var anledning til at møde hinanden og få en lille snak.
Bestyrelsen besluttede derfor at gentage succes’en næste år med 2 arbejdsdage. En
omkring den 1.juni og 1 dag primo september. Men herom nærmere til den tid.
Gennemgang af ordensregler:
(HS) udleverede et forslag til ændring/opdatering af foreningens ordensregler,
Bestyrelsen drøfter forslaget på det kommende møde, om det er relevant nu – eller kan
vente. Under alle omstændigheder skal en ændring godkendes på generalforsamlingen.
Gennemgang af vedtægter:
Det blev vedtaget, at de forholdsvis små justeringer der er tale om, kan vente og gøres
samlet i forbindelse med en anden - og nødvendig tinglysning.
6. Evt.
(HS) har reserveret lokale i kirken til generalforsamlingen den 3. marts 2014.
Næste møde blev aftalt til 28. november 2013 kl. 19:30 hos Ulla Nielsen.

