Referat af bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato 7. juni 2015 hos Mette (31)
Tilstede: Trine (41), Erik (5), Mette (31), Martin (29), Majken (11)og Anne (16) – fraværende Sigurd (17)

Godkendelsen af
dagsorden

Dagsordenen godkendt

Valg af referent

Anne (16)

1 Regnskab
Uddybning af
punktet

Regnskab ved Kassereren Sigurd Rasmussen (17)

Vores budget i Møllestensparken er:
Danske indlån kr. 106.154,56
Betalingskonto kr. 356.571,20
Samlet kasse beholdning kr. 462.725,76
Jeg har p.t ingen regninger eller udlægning der venter på betaling. Jeg har
ikke modtaget den store regning for reparation af gadebelysningen endnu.

2 Uddybning af
punktet

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Angående alleen: Erik (5) går videre med entrepenøren og anlægsgartneren

3
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt

Gadelamperne i Møllestensparken
Arbejdet er gjort færdigt.
Vi afventer besked vedr. dækning fra Tryg Forsikring

4
Uddybning af
punktet

Skadet køkkengulv i Møllehuset
Det er ved fugtmåling konstateret, at skaden kun findes i køkkenet.
Der er lagt en plan for udbedring af skaden.

5
Uddybning af
punktet

Bestyrelsens ”rolle”
Vi havde en længere drøftelse af bestyrelsens rolle som ansvarlig, igangsætter og
primus motor.
Bestyrelsen arbejder ud fra grundejerforeningens vedtægter og beslutninger på
generalforsamlinger. Som bestyrelse bestræber vi os på at understøtte udvalgenes

arbejde, ved at følge med i, og følge op på besluttede og igangværende aktiviteter.
Under dette punkt gav bestyrelsesmedlemmerne udtryk for glæde og tilfredshed
med de mange sociale arrangementer, som har været afholdt i Møllestensparken i
den senere tid. Bestyrelsen ser initiativerne som et stort gode for fællesskabet i
grundejerforeningen.

Eventuelt

Siden sidst: Hjertestarterkurset var meget vellykket.
Der har været afholdt baraften og fisketur.
Ved åbning af pølen deltog mange, trods stiv kuling.
Vi har fået en forespørgsel om at holde døren til tumblerrummet ulåst, pga.
hjertestarterens placering.
Martin vil spørge Møllehusudvalget om dets mening. Måske skal døren fra
Tumblerrummet til Legerum låses.

Til orientering:
Nye ejere i nr. 42 – Velkommen!
Købere er Vibeke Volf
En flaske rødvin er afleveret til de nye ejere med hilsen fra bestyrelsen

Punkter til drøftelse på generalforsamling:
Formalia vedr. indkaldelse til generalforsamling via mail - vedtægter skal ændres:
§ 16 stk. 2 skal slettes (referat fra 14. april 2014).

Vi har fået en forespørgsel om døren til tumblerrummet (hvor hjertestarteren befinder sig eventuelt kan
være ulåst). Forslaget blev forkastet.

Datoer for kommende møder:
9. august 2015 kl. 20.00 hos Anne (16)

Andre datoer vi skal huske:




Møllemarked – 22. august 2015
Efterårsrengøring – 19. + 20. september 2015
Generalforsamling – onsdag 18. november 2015

