Grundejerforeningen ”Søndersøhaven”

11. Marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde 07. Jan. 2019
Deltagere:
Søren Bostrup-Sørensen, Kim Hendrup, Jørgen Rasmussen, Ole Hjorth, Jette Brammer. Afbud fra
suppleanterne.
1. Valg af ordstyrer og referent
Ole blev ordstyrer og Jette referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. Kim lægger det på
hjemmesiden.
3. Nyt fra formanden
a-k: Søren gennemgik punkterne vedr. afviklingen af generalforsamlingen. Ca 1 uge før
sendes (16. Marts) liste ud med kandidater.
2 revisorer, 2 revisor suppleanter, 2 bestyrelsessuppleanter.
Indkomne forslag senest 15.Feb.
Varsling sendes ud slut Januar (er sket ved referatets udsendelse)
Kort bestyrelsesmøde afholdes inden generalforsamlingen for at tage stilling til indkomne
forslag.
Forslag til dirigent: Kim,
Referent: Ole,
Stemmesedler: Søren,
Forfriskninger; Søren,
Bordopstilling: alle i bestyrelsen. Vi møder op 1 time før,
Afrydning: Alle i bestyrelsen
l) Vi vælger ikke at afholde ekstraordinær generalforsamling
4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Affaldssortering: Forslaget er vedtaget i kommunalbestyrelsen, men kommunens
hjemmeside ikke opdateret. Statement: Vi følger udviklingen tæt. Ole mente ikke vi skulle
have tilmeldt os workshoppen.
5. Øvrige sager
Orientering vedr. rotter er udsendt
6. Regnskab: Udgifter som tidligere, Overskud: 42.000. Hensættelser 119.000. Regnskabet
stemmer. Peter Skov har revideret og regnskabet udsendes til besigtelse (er sket i
skrivende stund). Forslag: Jørgen indkalder de to revisorer, Peter Skov er bisidder. Skal
være underskrevet 16.Marts. Indkaldelsen bør ske via email for evt senere krav om
dokumentation.
7. Hegnssyn:
Nogle af de indberettigede hække er klippede
8. Legeplads: Lisa Maria får mandat til nyt legehus. Søren ville gerne stå for at udskifte de
slanger der beskytter mod kæderne på gyngerne. Der var ikke stemning for helt at udskifte
gyngerne.
9. Stige indkøbes
10. Boremaskinen er dukket op
Næste bestyrelsesmøde
Evt kort møde vedr. indkomne forslag til generalforsamlingen. Ellers aftales nyt efter
generalforsamlingen.
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