Referat af bestyrelsesmøde d. 22/2 – 2010
Mødet blev afholdt hos Poul Aagaard. Deltagende var Jens Ulrik, Poul Aagaard og Morten Lewandowski.
Dagsordenen for mødet var som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 2/11 2009.
Orientering om arbejdet med velkomstmappen. (Jens Ulrik)
Behandling af tilbud fra gartner E. V. Have & Parkpleje.
Planlægning af generalforsamling 25/3 2010.
Budgetlægning 2010.
Eventuelt.

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 2/11 2009.

Referatet fra d. 2/11 blev godkendt, men der blev efterspurgt at det fremover kunne blive sendt rundt
hurtigere, og det vil Morten arbejde på.

Punkt 2.

Orientering om arbejdet med velkomstmappen (Jens Ulrik)

Vi er blevet enige om at mappen skal indeholde en kort gennemgang af Grundejerforeningens arbejde og
virke, samt henvisninger til de lokale foreninger og aktiviteter i området. Vi undlader alt kommercielt
materiale, men vedlægger i stedet et eksemplar af T‐O‐P.nu magasinet, hvori der også er en fyldestgørende
aktivitetskalender for lokalområdet.

Punkt 3.

Behandling af tilbud fra gartner E. V. Have & Parkpleje.

Poul vil kontakte vores nuværende gartner, Karsten fra Eng og Natur, og høre hvor vidt vi kan regne med at
prisen for 2010 vi holde samme niveau som 2009, da de to tilbud ikke ser ud til at være stort forskellige i
hverken pris eller produkt. Vi er enige om, ikke umiddelbart at skifte hvis dette er tilfældet.

Punkt 4.

Planlægning af generalforsamling 25/3 2010.

Vi har skolens lokaler fra kl.19 til 21. Jens Ulrik vil sørge for at købe ind til kage, kaffe, øl og vand. Morten vil
sørge for papir og skriveredskaber til en eventuel afstemning.
Jens Ulrik vil skrive en indkaldelse der vil blive sendt rundt primo marts.
Vi har, så vidt muligt, fastlagt udformningen af dagsordenen, og fået fastslået hvem der er på valg til de
forskellige poster i foreningen.

Ud fra erfaringer fra sidste års GF samt diverse tilkendegivelser, regner vi med mellem 15 og 20 deltager,
men håber selvfølgelig på et godt fremmøde.
Vi mødes i god tid før mødet og hjælpes ad med at stille klar.

Punkt 5.

Budgetlægning 2010.

Poul har skrevet et fornuftigt udkast til budgettet 2010. Vi har i den forbindelse diskuteret pris for
snerydning og fremtidige udgifter til fællesområder. Poul vil renskrive budgettet til underskrivelse af
revisoren.

Punkt 6.

Eventuelt.

Der var ikke nogen emner til dette punkt.

