Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
Damhus 60 den 10-09-2019
Tilstede var Kim (11),Bjarne (32),Henning (18), Kurt (60)

Referent: Kurt

Bestyrelse konstituerende sig til :
Formand

Kurt Pedersen

Damhus 60

Kasserer

Bjarne Petersen

Damhus 32

Medlem

Henning Jeppsen

Damhus 18

Medlem

Kim Askou Reenberg

Damhus 11

Referat fra general forsamlingen den 4.9 er udsendt til alle medlemmer
Samt til dirigent: Henrik Agerbæk i nr. 10 for underskrift
Men ikke kommer retur endnu
Det underskrevet referent samt personlig id fra alle i bestyrelsen skal sendes til banken for at
overholde lovgivningen

Grundejerforeningens CVR nr, var udløbet, Banken kontaktede Bjarne med medledelse om at
bankkontoen ville blive lukket hvis cvr nr ikke blev fornyet hurtigst muligt
Cvr nr er fornyet skal igen fornyest om 3 år,
Det er muligt at oprette medarbejder Nemid , som kan bruges til f.eks bank ,
Bestyrelsen blev enig om at gøre brug at denne mulighed hvis/når vi skal have ny kassere.
Kurt har være i dialog med kommunen vedr. cykel stien på vores fælles areal
Der genetableres læhegn langs den nye parkeringsplads hvis vi ønsker det
Carsten Spang Hansen(79 96 62 17) skal kontaktes i november vedr. dette punkt
Kælkebakken bliver flyttet en smule
Kommunen ved endnu ikke på hvilken side lamperne på cykelstien bliver placeret, vi anbefaler at
de bliver placeret på Damhus siden sådan at de lyser over i mod birkevænget
Hvis der kommer for meget cykel trafik på grus stien mellem nr 19 og 23 er vi velkommen til at
kontakte kommunen om en chikane løsning

Tovholdere:





Generalforsamling
Julearrangement
Sommerfest
Arbejdsdag

Kurt
Kim
Henning
Bjarne

Næste periode:
Arbejdes dag i efterår 2019
Det blev besluttet at arbejds dagen i år skulle deles op i 2 dage

Fredag den 19-10 .2019: læhegn
Læhegn langs nr 11 skal tyndes ud
Til det lejer grunderforeningen(Bjarne) en flis hugger sådan at træer/buske hugges til
flis og lægges i bunden af læ hegnet

Fredag den 23-10.2019: Hæk
Hækken skal klippes. Oprydning, ukrudt på fælles arealet

Julearrangement 1.12 .2019:
Bjarne bestiller juletræ hos Calle
Kurt undersøger om Helge kan være julemand
Vi planlægger at stille det nye telt op på hjørnes af nr. 11 evt. med et telt ben i hækken
Kim undersøger om vi kan få den gode gløgg fra Keld (nr 28) igen i år
Ellers skal vi bare have fundet indkøbs seddel fra sidste år

Sommer fest 2020:
Vi holder sommerfesten fredag den 19/6
Vi sætter telt & bænke op og 1-2 grill

Sensommer fest 2020: (arbejdsdag)
Desuden blev det besluttet at vi skal afslutte arbejds dagen i efteråret i 2020 med fælles grill
sammen på pladsen – hvor alle selvfølgelige er velkommen og selv om man ikke har haft mulighed
for at hjælpe med arbejde

Næste bestyrelse møder:
Uge 5 2020
Uge 32 2020
General forsamling onsdag den 2 september kl 19.30

Gartner aftale;
Vi planlægger at opsige vores gartner aftale sidst i januar 2020 pga. vi forventer at kommunen vil
vedligeholder de 2 græs arealer langs den nye cykelsti.
Pt. Forventer vi at indhente tilbud fra




Brian Stølegaard (nuværende)
Frisesdahl
Hede Danmark

(vi beslutter endeligt på bestyrelses møde uge 5 2020)

Drejebøger
Henning efterlyste drejebøger og årshjul, som beskrev hvilke opgaver som skal løses i bestyrelse
og en vejledning til hvordan de skulle løses.
En rigtig god ide som vi vil arbejdes videre med.

Diverse:
Kim forslog at man kunne fremstille beton ”fødder” som kunne benyttes hvis teltet kunne slåes op
på asfalt, alternativt kunne vi undersøg hvad et fast gulv koster.
Hvis vi indkøber en 380v forlænger ledning har Kim en varmeblæser som vi må benytte til de
arrangementer hvor vi slå telt op på pladsen.

