Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde d.6/9-2015

1.

Hjemmeside og administration

Det blev besluttet at der skal laves en ny og mere simpel hjemmeside. Knud vil gerne stå for at få bygget en
ny hjemmeside op. Finn overdrager koderne til siden til Kim. Der var et ønske om at en ny side skulle være
så enkel at den nemt kan overdrages fra bestyrelse til bestyrelse.

2.

Vedligeholdelse af veje

Finn holder øje med vejene. Der er en aftale med en vognmand der stadig løber.

3.

Slåning af græs på fællesarealer, rabatter og eng.

Det er der lavet aftaler for resten af året.

4.

Klipning af hække langs stamvej.

Leif vil sørge for en klipning

5.

Opbevaring af foreningens redskaber. Målebånd, metalsøger m.v.

Det var i orden for Finn, at redskaberne blev stående hos ham.

6.

Informationstavlerne.

De trænger til en opdatering og det vil Kim og Finn stå for. Kim får lamineret de vigtigste ting, kort m.v.

7.

Telefonen.

Hvis der opstår problemer med indbrud, hærværk m.v. skal Kim kontaktes. Hvis det ikke er noget der kan
klares over telefonen, giver han besked videre til Gert eller en af de andre der er i området.

8.

Diget.

Vi venter på en afgørelse i den langstrakte sag, og det holder Gert øje med.

9.

Sten på vendeplads.

Stenene skal skubbes sammen ved lejlighed og senere bruges til dige, bålplads m.v.

10.

Bomme til naboområdet

Der er flere der mener at de aldrig burde være sat op, men da der både er fordele og ulemper ved at de er
der, er der enighed om at vi ikke umiddelbart vil røre ved dem. Men vi vil kontakte naboområdet og gøre
opmærksom på at vi gerne vil se på det hvis de skulle ønske at få fjernet nogle af dem.

11.

Bålplads.

På den ordinære generalforsamling blev der foreslået at etablere en bålplads. Det var der enighed om at
bakke op om, og det vil vi kikke på til foråret

Selvom der ikke er tvivl om at vi i bestyrelsen har mange forskellige holdninger til tingene, vil jeg gerne
takke for en god stemning på bestyrelsesmødet. Det virker som om at alle er indstillet på at gøre deres
bedste for at få et godt samarbejde op at stå til glæde for alle i området.

Kim Bøgholm

