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DAGSORDEN
1. Kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012
2. Økonomi
a. Generel orientering om foreningens økonomi
b. Status på kontingentindbetalinger for 2012
3. Veje og fortove
a. Forberedelse 1.års gennemgang
b. Brev til medlemmerne
4. Kommende arrangementer i foreningen
a. Status på 3 konkrete arrangementer
b. Input til øvrige arrangementer/foredrag mv.
5. Trekanten
6. Eventuelt

REFERAT
Formanden indledte mødet med at opfordre alle til at komme til tiden, så bestyrelsesmøderne
kan starte til sædvanlig mødetid som er kl. 19:30
Ad.pkt.1 Seneste referat
Der var ikke nogen kommentarer til det seneste referat. Referatet ligger på hjemmesiden.
Ad.pkt.2 Økonomi
a. Generelt ser foreningens økonomi fornuftig ud. Der var lidt diskussion om
øjebliksbilledet ift. forventet resultat for 2012.
b. Der er 6 restanter som fordeler sig således: 4 skylder kontingent og bidrag til vejlånet,
1 skylder bidrag til vejlånet, 1 skylder kontingent. Alle restanterne har modtaget en
rykker, og sendes nu via advokat til inkasso.
Ad.pkt.3 Veje og fortove
a. 1-års gennemgang i forbindelse med vejrenoveringen vi foregå fredag d. 12. oktober.
Det er rådgiver Hartvig Consult som forestår gennemgangen. Hartvig Consult vil
sammen med entreprenøren KBF (Køge Brolæggerfirma) og repræsentanter for GF31
bestyrelse, gennemgå det udførte arbejde, og notere de steder hvor udbedring er
påkrævet.
Bestyrelsen har løbende samlet information om fejl og mangler, og på den baggrund
vil Frank Sparholt udarbejde en liste, som vi sender til Hartvig Consult.
b. Bestyrelsen udsender i weekenden 6-7. oktober et brev til medlemmerne, med
opfordring til, at give besked om fejl og mangler som de kender til.
c. Overvejelser om, hvorvidt vi vil blive orienteret af DONG, om deres planer med
nedgravning af nuværende luftledninger. Hartvig kontaktes for en vurdering.
Ad.pkt.4 Arrangementer
a. Jesper har kontaktet CTR for at høre, om der er mulighed for en rundvisning i
transformerstationen som ligger under Trekanten. Det er desværre ikke muligt, mest
pga. sikkerhedsregler. De øvrige arrangementer, som er fastelavnsfest og fugle-kiggertur løber af stablen i 2013.
b. I forbindelse med generalforsamlingen 2013 vil bestyrelsen forsøge at planlægge et
eksternt foredrag, som har bred interesse for husejere.
Ad.pkt.5 Trekanten
Det konstateres at hækken omkring Trekanten trænger til at blive klippet. CTR kontaktes.
Ad.pkt.6 Eventuelt
Intet
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