Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 6-8 2018; kl.1930-:
Alle fem b-medlemmer var mødt…
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Referat af forrige møde, 14-5, og følgen op på sager derfra
Afregning af udlæg og betaling for diverse ”tjenester”…
Budget og regnskab
Vejene – herunder reparation udfor Bækkeskovvej 60
Henvendelse om fibernet fra ”Gigabit”
”GDPR”…
Opdatering af hjemmeside(fx mangler referat af b-møde 14-5 18)
Trekanten
Næste bestyrelsesmøde
Evt.

Ad.1: Lars blev valgt
Ad.2: Godkendtes
Ad.3: Hos nogle/nogen gange fungerer Lars’ e-postadresse(lna@privat.dk)ikke. Så brug venligst hans
anden: lars.noergaard.andersen@skolekom.dk Frank og Jesper vil, fortsat, satse på at finde en
”gennemskuelig” måde at stille regnskab og budget op på til brug på kommende generalforsamlinger. Om
det fælles vejlån har ”Øens” være lidt tunge at danse med. Nu rykker Jonas dem for at få det bragt i orden.
Beløbet skal være 4.300, og ikke 4.600. Vores administrationsselskab har heller ikke brilleret i forbindelse
med indfrielse af et lån for et medlem på Lystrupvej. Også her tager formanden affære. Frank kontakter
,endnu engang, Affaldsservice om affaldscontaineren på Trekanten, det er åbenbart, også, op ad bakke.
Lars havde fået aktindsigt i ”Fuglsang Alle 129” – og havde sendt hele drevet at dokumenter til naboen som
har bragt sagen op.
Ad.4: Jonas fik Lars’ og Jakobs kontonumre og kvittering for udlæg Jakob havde foretaget, og ville nu tage
fat i ”Øens” og få etableret en permanent løsning på problemet omkring honorering af diverse
tjenesteydelser.
Ad.5: Som omtalt under ”Ad.3” vil Frank og Jesper komme med et bud på en overskuelig opstiling af
budget og regnskab til næste bestyrelsesmøde.
Ad.6: Firmaet ”Lyngholm” var efter indhentning af tre bud hyret til at ordne hullet udfor B.vej nr.60. Under
arbejdet var en vejinspektør(?) fra Københavns Kommune kommet forbi, og havde fundet nogle
”rottetunneler” i forbindelse med udgravningen. Arbejdet var derfor sat i bero og firmaet regner på hvad
det vil koste at få hele menageriet ordnet.
Ad.7: Alle medlemmer har fået et tilbud om installering af fibernet fra et firma der hedder ”Gigabit”. Lidt
diskussion frem & tilbage, men vi landede på, at det er et forhold den enkelte grundejer må håndtere.

Ad.8: GDPR/”Persondataforordningen” har vi jo alle stiftet bekendtskab med på det sidste. Som forening er
vi også forpligtiget til ”at rette ind”. Frank ”vil kigge på det” og se hvordan vi kan forholde os, bl.a. i forhold
til ”Øens” og vores nyhedsbrev.
Ad.9: Referatet fra b-mødet 14-5 18 vil nu blive lagt på hjemmesiden…
Ad.10: Lars havde haft kontakt til CTR som havde været ude at slå græs og klippe hæk på Trekanten.
Forhåbentlige kører det på skinner til næste år…
Ad.11: Næste b-møde, hos Jakob, torsdag 11-10; kl.1930.
Ad.12: Frank skal nu have ordnet knæ # 2 – god vind med det…
Således refereret af

Lars

