Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 6. december 2015 (Anne nr. 16)
Tilstede: Erik, Sigurd, Mette, Anne, Majken, Martin og Trine.
Afbud:
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Trine

Konstituering:
Formand: Trine Viltoft (nr 41)
Næstformand: Erik Jonstrup (nr 5)
Kaser: Sigurd Rasmussen (nr 17)
Sekretær: Anne Vind (nr 16)
Medlem: Martin Kristiansen (nr 29)
Suppleanter: Majken Durhuus (nr 11) og Mette Friderichsen (nr 31)
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Regnskab v/kasseren
Forelæggelse af regnskab d.d.

Sigurd sørger for at få den rettelse om kontering af udgift vedr. møllehuset bliver
konteret korrekt. Det vil fremgå af regnskab for 2016.
På fremtidige bestyrelsesmøder vil kasseren præsenterer d.d. indestående og
udgifter siden sidste møde. Regnskabets balance.
Udlæg som ikke har en direkte forbindelse til det besluttede budget for 2016, vil
blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde og først herefter vil det blive
udbetalt.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
På baggrund af referatet fra generalforsamlingen nov. 2015, skal det afklares
hvilke opgaver vi skal tage fat i, hvornår og af hvem.
Den nuværende bestyrelse tager kritikken, der kom under formandens beretning
til efterretning.

Vedr. pt 4.1 så anbefaler bestyrelsen, at hver cirkel finder en tovholder på de
5.000 kr som cirklen har fået bevilliget og at det er tovholderen der har kontakt til
kassereren. Bestyrelsen opfatter begrebet trivsel i henhold til vedtægterne dvs
fortrinsvis til varige trivselsgoder. Tovholderne opfordres til at informerer Mette
nr. 33 om forbrug således at Mette kan følge det i henhold til ref. fra
generalforsamlingen.
5.1.1. + 5.1.2. Trine kontakter kommunen med de besluttede rettelser.
Andre opmærksomhedspunkter:
Bestyrelsen vil fremover skærpe opmærksomheden på detaljeringen af forslag til
generalforsamlingen således at det er mere tydeligt hvad der ønskes vedtaget.
På baggrund af de mange drøftelser omkring planteudvalgets fremlæggelse vedr.
indkørslen på generalforsamlingen, vil bestyrelsen inviterer planteudvalget med
til bestyrelsesmøde m.h.b. på at gå med ind i det arbejde der skal lægges i forhold
til vores fremtidige indkørsel.
Bestyrelsen vil hurtigt muligt indkalde til temadag med mulighed for drøftelse af
vedligeholdelsesplan.
Bestyrelsen har drøftet opmærksomheden på det, at formand og kassereren får
udbetalt 1.000 kr. Beløbet bliver beskrevet som ”telefon penge” i regnskabet.
Retfærdigvis skal det uddybes, at det er til de udgifter der ligger i det arbejde der
er som kasser og formand i forhold til den administration det medfører.
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Kommende mødeplan for bestyrelsen.

Fremadrettet ligger bestyrelsesmøderne 1. søndag i måneden kl. 20.

Til orientering:

Punkter til næste møde:
Dato for forårsrengøring + efterårsrengøring og generalforsamling.

Datoer for kommende møder:
3. januar kl. 20 hos Mette (31)
Datoer vi skal huske:
Møllehus-arbejdsdag den 23. + 24. januar
Forårsrengøring:
Møllemarked: 27. august
Efterårsrengøring:
Generalforsamling 2016:
Punkter der skal drøftes på generalforsamling:
Fjerne de resterende roser i midtercirklen
Ny etablering af fliser

