Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 13. september kl 20 hos Erik (5)
Tilstede: Erik, Mette, Sigurd, Anne, Martin, Majken 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.
Det ser fint ud. Der er et enkelt hus der er i restance, men det er der en god
forklaring på.

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Opfølgning fra generalforsamlingen.
 Status på allen

3
Uddybning af
punktet

Oplæg til vedtægtsændringer
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.

Bilag vedlagt
Referat

Flemming Bach river alt det grønne på allen i løbet af september.
Flemming har anbefalet at vi venter med at omlægge fliser til jorden har sat sig
efter alt det grønne er fjernet. Den anbefaling følger vi.

Der skal i §16 stk 2 stå:
Kassererens regnskabsarbejde udføres almindeligvis via Netbank.
Evt. kassebeholdning indsættes i bank.
Der skal i § 6 stk 3 stå:
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger
sker med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for det
forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne ligeledes mindst 14
dage før ordinær generelforsamling. Begge dele kan ske via mail.
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være

at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære
generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der
er optaget i den i medlemmerne meddelte dagsorden.

4
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Efterårsrengøring
Der er efterårsrengøring den 19. -20. sep. 2015 kl. 10-15.

Vi udsætter maling af Møllehuset. I stedet stilles der forslag til
generalforsamlingen, at maling af Møllehuset udføres af professionelle. Martin
indhenter forslag.
Indkaldelse til arbejdsweekend skal hænges i kuk-kassen (det sørger Erik), sendes
på mail (Erik), Facebook (Martin).
Oversigt over opgaver - det sørger Trine for at få synliggjort til dagen.
Indkøb af drikkevarer / forplejning – Anne
Martin undersøger mulighed for at leje en flis maskine til hasselbuskene.

Til orientering:
Nr 14 er solgt

Held og lykke til Geordie og Karen og velkommen til Tanya og Sten + børn.

Punkter til næste møde:

Datoer for kommende møder:
22. oktober kl. 18 hos Majken.
Evt:

Datoer vi skal huske:



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

