9. Juli 2017

Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”
Referat af bestyrelsesmøde 26. Juni 2017
Deltagere:
Søren Bostrup-Sørensen (SB), Kim Hendrup (KH), Jørgen Rasmussen (JR), Ole Hjort (OH), Jette
Brammer (JB)
1. Valg af ordstyrer og referent
OH blev ordstyrer og JB referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3. Nyt fra formanden
Hjertestarter: SB har modtaget 2 ens tilbud på kr ca 20.000 incl installation. Opsætningen
er i et opvarmet skab (ned til -20 °C). Serviceabonnement er 150 kr/md.
Brandvæsenets model (Farum) koster lidt mere, men den kan anvendes i ambulancen.
Tilskud fra Trygfonden er opgivet, da chancen for at opnå det iflg. pålidelige kilder er
minimal (ingen andre grundejerforeninger har modtaget tilskud). Desuden vil der være lang
sagsbehandlingstid.
Bil parkeret gennem længere tid: er nu fjernet
4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Nordea (JR): Pga regler for hvidvaskning skal foreningen CVR-registreres. Det er afsluttet
og kvittering modtaget.
Undersøgelse af nyt pengeinstitut pågår.
5. Øvrige sager
Parkering (jf punkt på dagsordenen ved generalforsamlingen): Forslag til indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling ½ time før den næste ordinære generalforsamling.
Sprøjtemidler: Der er indkommet et spørgsmål, om der anvendes sprøjtemidler på
fællesarealer (fortove, græsarealer): Hvis de anvendes er det kun de lovlige midler.
Snerydning: Der er nogen utilfredshed vedr. snerydningen. JR påtager sig at undersøge
omfanget af snerydningen som det er aftalt nu.
Saltkasser: 2 ”salt/sand kasser” opstilles ved Nordvolden til afhjælpning af glat vejbane. SB
undersøger pris, evt abonnement for opfyldning mm.
Arbejdsdag 2. Sept: Dagen er fastsat og udmeldt. Vi skal huske at anskaffe trailer til dagen.
OH og JB tager er rundtur forinden for planlægning af arbejdet.
Gartner til ukrudtsbekæmpelse: Da ukrudtet vokser hurtigt på denne årstid kunne der være
behov for ekstra gartnerhjælp. OH, JR og JB tager en runde for vurdering af behovet.
Træværk: SB og KH lægger vejledning på hjemmesiden.
Facebook: Holdningen hos bestyrelsesmedlemmerne var, at hjemmesiden er tilstrækkelig
for information.
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Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”

Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 28. august i nr. 77 kl 19.00
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