Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 9. august kl 20 hos Anne (16)
Tilstede: Anne, Erik, Martin, Mette, Majken, Sigurd og Trine.
Afbud:
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Trine

1
Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

Regnskab v/kasseren
Forelæggelse af regnskab d.d.
I referat fra sidste møde står der:
 Nets viser indbetalinger og udbetalinger, og de bliver vist til næste
bestyrelsesmøde.
Regnskab ser fint ud.
Der er ingen afklaring på om forsikringen dækker udgift på belysning endnu.
Forsikring på køkkengulv er der ingen dækning på.
Husk når der bestilles varer at aftale en leveringsadresse, så det ikke bare afleveres
hos kaseren.

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Opfølgning fra generalforsamlingen.
 Status på allen

3
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Skadet køkkengulv i møllehuset
 Status på køkken gulv

4
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt

”køreplan” frem til generalforsamlingen
Planlægning af møder inden, indkaldelse, print, budget afslutning,
afslutningsmøde, etc.

Flemming Bach går i gang med alleen i slutningen af august/primo september.
Erik udfærdiger endelig beskrivelse af behov for belægning som der de to
entreprenører giver tilbud på. Det er aftalt med alle parter.

Arbejdet er færdigt. Det blev 1.000 kr dyrere en forventet p.g.a affugt.
Der er behov for at sætte en elektriker + en vvs på de sidste opgiver. Det sørger
Erik for.

Referat

Husk at regnskabsåret afsluttes 30. september.
Punkter til generalforsamlingen + budget ønsker til udvalg m.m. skal afleveres til
formanden senest den 1. oktober 2015.
Oplæg til dagsorden, samt godkendelse af regnskab mødes vi (bestyrelsen) om
den 22. oktober kl 18. hos Majken. (Sigurd og Majken sørger for forplejning)
Martin sørger for at trykke. Kopi af bilag skal sendes med ud.

5
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Telte til møllemarked
Der er usikkerhed om vi har til de 4 telte der skal Møllemarked.

Telt-cirklen sørger for evt indkøb hvis der mangler.

Til orientering:
Nye lejere i nr 30

Velkommen til Stine, Erik + børn der er de nye lejere i nr 30

Punkter til næste møde:
Lave oplæg til vedtægtsændring.
Planlægning af efterårsrengøring den 19.+20. sep.

Datoer for kommende møder:
13. sep. kl. 20 hos Erik
Evt:
Datoer vi skal huske:




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

Punkter der skal drøftes på generalforsamling:
Vedtægtsændring
Referat fra 14. april 2014 § 16 stk. 2 skal slettes
Formalia vedr. indkaldelse til generalforsamling – vedtægterne skal ændres således at det kan ske vi mail.

