Her bør være et logo

Referat af bestyrelsesmøde i GF31 d. 24. september 2014 kl. 19.30
Vært: Jens Ole Grejs Petersen
Til stede: Henrik H. Jørgensen, Jesper Munksgaard, Frank Sparholt, Frank Heiberg og Jens Ole Grejs
Petersen.
Referent: Frank Sparholt
Ad dagsordenens pkt. 1. Kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet d. 4. september 2014
Der var ingen kommentarer.
Ad pkt. 2 Økonomi.
a. General status.

Kassereren fremlagde a jour ført regnskab pr. 4. september 2014.
Munck Asfalt a/s er betalt for opmaling af vejbump efter indgået forlig
om en dekort.
b. Status på rykkerskrivelser vedr. kontingent og ydelser på fælleslån for 2014.
Der resterer to medlemmer, som ikke har betalt. Kasserer forsøger én gang til med
henvendelse til de pågældende inden de overgives til advokat. Det ene medlem, som
bor i dobbelthus, mener ikke der skal betales for to andele af fælleslånet. Jesper
Munksgaard kontakter advokaten om dokumentationskravet for dobbelthuse.
c. Møde med Arbejdernes Landsbank.
Er aftalt til førstkommende fredag og har til
formål, at få afklaret, hvad banken udfører for kr. 700,00 i forbindelse med indfrielse af
en andel af fælleslånet.

Ad pkt. 3.

Hjemmeside og mailgrupper.
a. Status på mailgrupper
b. Status på hjemmesiden
c. Hvem ser vi egentlig som webmaster, på kort sigt og på langt sigt?
Alle tre punkter blev behandlet samlet, da vi ingen kontakt har haft med medlemmet,
som havde meldt sig som webmaster.
Det blev besluttet at Jesper Munksgaard kontakter Henrik Larsen i Grønland for akut
hjælp med opdatering af hjemmesiden og derefter forsøge at finde en ekstern
webmaster.
(Der er senere afholdt møde med Jesper Munksgaard, Jens Ole Grejs Petersen og Esben
Rosenlund med aftale om opdatering af hjemmesiden.)

Ad pkt. 4.

Veje og fortove.
a. Brøndrensning.
Vi afventer tilbud.
b.
Status og eventuelle skader.
HOFOR Vand har flere steder ikke retableret tilfredsstillende. Formanden kontakter
Hartvig Consult.
Projekt DONG. Referat fra 1 års gennemgang d. 15. september.
Der foreligger udkast til referat og vi afventer kommentarer fra Hartvig Consult.
d. Klagesag mod Københavns Kommune. Levetidsregel, trykmærker og ”grimme”
overkørsler.
Sagen ligger hos vor advokat, som afventer svar fra KK. HHJ kontakter advokat herom.

Ad pkt. 5.

Ad pkt. 6.

Ad pkt. 7.

Ad pkt. 8.

Ad pkt. 9.

Procedure for håndtering af nye medlemmer.
a. Udkast til brev.
Jesper Munksgaard laver udkast til velkomstbrev til nye medlemmer. Udkastet drøftes
i bestyrelsen.

Henvendelse fra en beboer angående rotter.
Bestyrelsen behandlede henvendelsen og vil meddele klageren, at Miljøkontrollen er
Involveret, og at vi som forening ikke kan involveres os jfr. vedtægternes § 4.
Københavns Kommune – projekt gadebelysning
Intet nyt.
Trekanten.
Hækken er klippet og papiraffald fjernet af CTR
Skur på grunden har igen fået påført lidt graffiti, som bliver fjernet hurtigt.
Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. nov. Hos HHJ.

