Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 17-1 2019; kl.1930-2040…
Alle fem b-medlemmer var mødt. Dagsordenspunkter prioriteredes og blev taget i en anden rækkefølge
end opstillet og blev undtagelsesvist behandlet lidt mere summarisk end normalt…
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Referat af b-mødet 11-10 18 og følgen op på sager derfra
Økonomi og administration – fuldmagter til Arbejdernes Landsbank
Opdateret oplæg til opstilling af budget og regnskab – ved Frank
Vejene – afslutning af Bækkeskovvej 60, ved Lyngholm, og henvendelse om indkørsel – ved Jonas
”GDPR” – ved Frank
Opdatering af hjemmeside(fx mangler referat af b-møde 11-10 18)
Trekanten: tømning af affaldsbeholder( ved Frank) og græsslåning/CTR( ved Lars)
Fastelavn på trekanten…?
Generalforsamling – dato og reservation af lokale
Næste b-møde
Evt.

Ad.1: Lars blev valgt…
Ad.2: Ovenstående dagsorden godkendtes
Ad.3: CTR var kontaktet af Lars med henblik på en sidste græsslåning før vinteren, uden reaktion…
Ad.4: Frank omdelte ”ny opstilling” af budget og regnskab til brug på generalforsamlingen. Vejfondens
placering diskuteredes. Ændringer er undervejs fra ”Øens”. Kommentarer sendes til Frank – senest ”om en
uge”… Jesper laver tidsplan for udarbejdelse og omdeling af materiale op til g-fors. Fuldmagter til
håndtering af konti og depot til AL ordnedes.
Ad.5: … blev diskuteret med udgangspunkt i det omdelte. Der vil fortsat blive arbejdet med det frem til
næste b-møde.
Ad.6: Vedr. Bækkeskovvej 60: det færdige resultat er ikke pænt og de hvide firkanter der indikerer bump er
ikke påført. Vi afventer at arbejdet ”sætter sig” før noget sker. Et medlems henvendelse omkring
udformning af ny opkørsel /indkørsel er ordnet. De efterhånden ret mange ødelagte fliser i området
drøftedes. Enighed om at ”stikke fingeren i jorden” på g-fors., om hvordan vi skal håndtere dette.
Ad.7: … Frank arbejder fortsat på sagen.
Ad.8: Det manglende referat lægges på hjemmesiden af Jonas. Evt. andet under punktet vendes på næste
b-møde.
Ad.9: Frank presser på vedrørende affaldsbeholderen og Lars retter henvendelse til CTR, med tilføjelse
omkring manglende renholdelse…

Ad.10: Der skrives ud til medlemmerne om der er interesserede til at forestå fastelavnsarrangementet, i år
3.marts.
Ad.11: Generalforsamlingen afholdes torsdag 25.april, på Pilegården/ i Medborgerhuset; lokale 11, 2.sal.
Ad.12: Næste b-møde afholdes tirsdag 19-2; kl.1930. Frank og Jesper stiller op til møde hos ”Øens” for
afklaring af diverse relevante/aktuelle punkter… Kontakt skal tages om dato.
Ad.13: … intet at bemærke
Således refereret af - Lars

