Bestyrelsesmøde d. 5. september 2017
Fraværende: Ann Cathrine

1. Siden sidst:
- Arbejdsdag på legepladsen før ferien:
Der var kun mødt få op, men der blev luget, revet og beskåret i et par timer, så legepladsen så flot
ud efterfølgende.
Næste gang der skal være arbejdsdag, skal vi huske at behandle borde-bænkesættet. Vi skal i øvrigt
have fundet mærkater til klatrestativ og gyngestativ, samt have bestilt eftersyn af legepladsen.
Thomas kontakter kommunen om dette.
VI skal også finde ud af, om petanquebanen skal have nyt sand eller stampes.
-

Sankt Hans:
Endnu engang en succes. Der var mange medlemmer, både børn, unge og ældre. Næste år vil vi
prøve at skaffe musik til Midsommervisen.

-

Henvendelser:
Der har været en henvendelse vedrørende kontingent, med spørgsmål om dette kunne nedsættes,
når man er enlig, og om man kunne få betalingsservice til kontingentet. Kontingent kan ikke
nedsættes. Det er fastsat pr. husstand, uanset hvor mange medlemmer der er i husstanden. Dette
står i vedtægterne og kan ikke ændres. Kontingentet er fastsat til et lavt niveau i forhold til mange
andre grundejerforeninger, og medlemskab er pligtigt og tinglyst i skødet.
Vi vil undersøge, om det er muligt at tilmelde foreningen til betalingsservice, og hvad det i så fald vil
koste. Umiddelbart tror vi det bliver en dyr løsning for en lille forening som vores med en lille
indkomst, ligesom det vil besværliggøre administrationen. Vi vil også undersøge muligheden for
mobile pay, og hvordan dette evt. kunne lade sig gøre. Skal vi have en telefon?
Alternativt vil vi opfordre til, at man, hvis man ønsker det, selv kontakter sin bank med henblik på
at få hjælp til at lave en fast overførsel af kontingent til grundejerlaugets konto.

-

Andet:
Sidste gang vi havde container i området, kom den først lidt sent om fredagen. Kim vil prøve, om
han kan bestille den til at komme lidt tidligere næste gang, fx kl. 14.
Kim vil også forhøre sig om priser hos andre vognmænd, samt overveje om der skal være anden
placering af nogle af containerne.

2. Kontingenter/økonomi:
Der har været en del medlemmer, som ikke fik betalt kontingent til tiden, og Ejnar har været rundt
at snakke med dem. Der mangler fortsat to indbetalinger. Ejnar sender en rykker.
Vi mangler stadig at få overdraget grundejerlaugets konto til Ejnar, da banken har lavet nogle fejl,
men nu går det vist snart i orden.

3. Kommende arrangementer:
- Bankospil:
Datoen er fastsat til torsdag d. 12. oktober kl. 18-21. Thomas forhører sig hos KFUM, om huset er
ledigt denne dag – ellers må vi rykke datoen.
Lise tjekker bankospillet – hvor mange plader er der?
Thomas laver indbydelse og tilmelding sker til Thomas senest onsdag d. 9/10.
Menuen er pølser og brød, samt kaffe og kage. Lise (og AC køber ind)
Der skal være gevinster (+ evt. sidegevinster), fx chokolade, vin, smartbox, kontingent: Mette og
Dorthe (+ måske AC) køber gevinster, når Thomas har meldt tilbage med antal deltagere.
4. Fælles indkøbsaftaler – hvad gør vi:
Bestyrelsen vil prøve at indhente tilbud på vinduespudser (Lise og Thomas forhører sig), havemand
(Thomas), container (Kim) og rengøring (Kim). Disse vil vi herefter formidle videre til
medlemmerne, som så selv kontakter de pågældende udbydere ved interesse.
Hvis andre medlemmer har mulighed for at skaffe gode aftaler, er de velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
5. Kommende møder:
- Bestyrelsesmøde d. 14. november kl. 18.30 hos Thomas (med aftensmad): Evaluering af banko,
Generalforsamling.
- Bestyrelsesmøde d. 30. januar 2018 kl. 19.30 hos Lise (uden mad): Planlægge fastelavn og
generalforsamling.
6. Evt.:
Punkt til næste møde: Problemer med regnvand/faskiner.

