Referat til bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 8. marts 2015 kl. 20.00 hos Anne Vind
Tilstede: Anne, Sigurd, Trine, Maiken, Martin, Mette og Erik

Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden er godkendt

Valg af referent

Erik

1
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat
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Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

Regnskab v/kassereren
Forelæggelse af regnskab d.d.

Forelæggelse af regnskab d.d.
 Nets viser indbetalinger og udbetalinger, og de bliver vist til næste
bestyrelsesmøde.
 Kassereren gør opmærksom på, at udlæg kun refunderes, hvis bon´er
viser, hvad der skal refunderes.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Vi har aftalt at:
 Sigurd indhenter hurtigst muligt kontroltilbud efter aftale på
generalforsamlingen (punkt 5.1.2)
 Erik kontakter Flemming Bach, når kontroltilbuddet foreligger (punkt
5.1.1 + 5.1.2)
 Hjertestarters indkøbspris skal undersøges.
 Der er ingen restriktioner om særlige farver på bænk (punkt 5.4.1)







Sigurd har endnu ikke modtaget kontroltilbud på fældning af træer og
udskiftning af fliser i indkørslen.
Erik venter med at kontakte Flemming Bach til kontroltilbud foreligger
(punkt 5.1.1 + 5.1.2)
Charlotte kan grundliggende afholde kursus i hjertestarter, men uden en
praktisk øvelse til deltagerne – Denne mulighed arbejdes der på.
Martin afventer information om kursusindhold i forbindelse med indkøb
af hjertestarter, måske kan Charlotte stå for hele træningen med dukke.
Bestyrelsen har accepteret hjertestarters indkøbspris på 13.250 kr.
Trine har undersøgt punkt 5.4.1, og der findes ingen restriktioner på
bænkfarve
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Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Belysning møllestensparken
Ved sidste møde blev det aftalt at vi skulle drøfte belysning i Møllestensparken.
Skal der udskiftes til LED-pærer?





Majken (11) og Jakob (36) har købt og udskiftet til LED-pære i henholdsvis
gadelampen ud for nr. 11 og ud for nr. 36. Der er tale om 2 forskellige
kvaliteter. Begge pærer lyser lige så godt som glædepærerne.
LED-pærer er betydeligt dyrere end glødepærer, men lyser i meget
længere tid. Pris ca. 75 kr. pr. stk.
Bestyrelsen har besluttet at bruge eksisterende glødepærer først,
hvorefter der løbende udskiftes til LED-pærer. Der indkøbes nu 10 stk.
LED-pærer.
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Forårsrengøring 25.-26. april

Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Planlægning af dagen: opslag, opgaver, container etc…

Møllehuset:
 Møllehuset skal males på alle udvendige pudsoverflader
 Der skal lejes en lift. Derfor skal der tilmeldes mindst 6 malere
Møllestensparkens svømmepøler:
 Der skal luges for ukrudt på flisearealerne
 Flisearealerne skal fejes grundigt, samt generel oprydning
 Græsset skal slås
 Havemøbler m.v. skal afvaskes/rengøres
Møllestensparken tennisbane:
 Der skal luges for ukrudt (banen bliver herefter anlagt af prof-firma)
Møllestensparkens indkørsel/fortorvskanter:
 Der skal fejes og fjernes affald m.v.
Affald fjernes fra volden mod Bygvænget

Til orientering:
Motionsrummet:

Som opfølgning på aftalen med motionsudvalgte fra mødet i januar, kan det
fortælles at der nu er indgået en aftale, så det fungerer igen.

Varme i Møllehuset:

Varmen tændes dels i det store rum og dels i legerummet. Der er opslag i
Møllehuset, der beskriver fremgangsmåden.

Stier i plantagen:

En del af markerne er blevet købt af en lokal landmand (sælger var Holbæk
kommune). I den forbindelse vil der være lidt ændringer af nuværende stisystemer
og vi opfordrer mølleboere (og andre) til at respekterer de nysåede marker. Arealet
hvor køerne går udvides på marken i retning mod kirken. Der kommer til at være

en sti, der går langs med køerne og op mod kirken.

Punkter til næste møde:
Vedtægtsændring
Referat fra 14. april 2014 § 16 stk. 2 skal slettes
Trine undersøger om indkaldelse til generalforsamlingen må ske pr. e-mail

Evt:
Datoer for kommende møder:



3. maj kl. 20
7. juni kl. 20

Datoer vi skal huske:





Forårsrengøring – 25. + 26. april
Møllemarked – 22. august 2015
Efterårsrengøring – 19. + 20. september 2015
Generalforsamling – onsdag 18. november 2015

