Referat fra best.møde tirsdag 30. april kl. 19.00 hos Jane
30. april 2019

1. Afbud:
Lars, ingen suppleanter
2. Godkendelse af dagsordenen, godkendt
3. Nyt fra formanden
a. Gartner afregning. Ved fast månedlig beløb i tre år gives
der 15 % rabat. Dvs. 700 kr. pr klip 28 gange pr sæson
giver 1400 kr. pr md. (hele året). Vi indgår kontrakten
gældende fra 1.4.2019 - 1.4.2022 første afregning
30.4.2019
b. Telefon og mailliste på best.medlemmer og diverse
kontakter er opdateret og sendt rundt efter en lille
korrigering.
c. Vores skriftlige kontingent rykker-procedure indsættes på
hjemmesiden. Mikkel kikker på det. Lajla sender
dokumenterne til Mikkel.
d. Værdsættelse af alle posters/udvalgs indsats.
Bestyrelsen fastsætter dato for traktement til 20. maj kl.
18.30 Jacques bestiller til 8 og finjusterer når tiden
nærmer sig.
4. Nyt fra kassereren
a. Kontingentrestance: 4 i alt er i gl. restance heraf én, der
snart starter rykkerproceduren.
b. Regnskab. Lajla gennemgik regnskab med de sidste
regninger, bestyrelsen bekræfter, at det ser fornuftig ud.
5. Verserende sagers stade.
a. Opfølgning på punkter fra Generalforsamling.
Referatet er omdelt sammen med indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling 14. maj til endelig vedtagelse eller
forkastelse af vedtægtsændringer.
b. Skiltopretning. Genopretning forsøges af Mikkel og
Jacques
c. Låg på skraldebøtter. Mikkel rykker smeden

d. Påkørselsværn / Store sten - Lars er fraværende, punktet
udsættes.
e. De opsatte naboskilte sænkes en smule på søndag.
f. Undersøg Skybrudssikringsplan VS kantstensopretning på
Åvendingen. Lajla vil kontakte Signe for sidst opdaterede
skybrudsplan for vores område.
g. Velkomstpjecen opdateres af Lajla og Jane og lægges på
hjemmesiden
6. Punkter på dagsorden:
a. Konstituering: Næstformand: Mikkel
Stadig ingen sekretær – Jane skriver referater
Lajla og Jane opdaterer velkomstpjecen og lægger på
hjemmeside.
b. Bestyrelsens forretningsorden: Lajla opdaterer den og
sender rundt til godkendelse og sættes derefter på
hjemmesiden.
c. Hjørnetilbud accepteret og igangsat og i skrivende stund
færdiggjort og lagt til betaling.
d. Forslag om Administrator til vores GF. Emnet genoptages
ved næste bestyrelsesmøde, priser indhentes. Jane
spørger i paraplyen.
e. Årets møder fastsættes:
i. Tirsdag 20. Aug. hos Lajla
ii. Tirsdag 26. Novenber hos Mikkel
iii. Tirsdag 4. Feb hos Jacques (34a)
iv. Generalforsamling medio marts
7. Eventuelt:
Jacques foreslår procedurer for opfølgning på asfalten efter
opgravning på vejene i vores grundejerforening. Punktet
optages på næste møde
8. Oplæsning og bestyrelsens godkendelse af referat og det
lægges på hjemmesiden.

