Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 3. januar 2016 kl. 20 hos Mette (31)
Tilstede: Anne, Erik, Sigurd, Martin, Mette og Trine
Afbud: Majken
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Regnskab v/kasseren
Forelæggelse af regnskab d.d.
- Præsentation af d.d. indestående og udgifter siden sidste møde.
- Udlæg som ikke har en direkte forbindelse til det besluttede budget for
2016
- Regnskabets balance.
Udgifter og indtægter blev præsenteret.
Der er et indestående på 315.598 kr på driftskontoen.
Fin balance i regnskabet.
Der har været ekstra udgifter på 20.000 kr i forbindelse med defekt belysning i
cirkel C.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Vi har følgende opgaver som skal planlægges:
- Invitation af planteudvalgte til et bestyrelsesmøde
- Dato og planlægning af temadag vedr. drøftelse af vedligeholdelse- og
udviklings plan
Planteudvalget inviteres til bestyrelsesmødet den 6. marts. Trine inviterer Anne
(16), Tulle (5) + Keld (19). Vi holder mødet i Møllehuset.
Temadag den 3. april kl 14-17 i Møllehuset.
Foreløbig program der arbejdes med vil være oplæg fra 1 (måske 2) personer som
har erfaring med tilsvarende arbejde fra lignende boligforeninger.
Herefter vil der være oplæg til de enkelte vedligeholdelses områder (Møllehus,
pøl, tennisbane, grønne områder m.m.). Det forventes, at vi får etableret nogle
arbejdsudvalg, der vil arbejde videre med opgaven som så kan præsentres senere
på året.
Bestyrelsen beskriver rammen for opgaven.
Erik kontakter mulig repræsentant fra Bispehøjen.
Bestyrelsen vil forsøge at få besøgt en tilsvarende grundejerforening i Værløse
inden tema dagen.
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Planlægning af dato for forårsrengøring + efterårsrengøring og generalforsamling.

Forårsrengøring: 16. + 17. april
Efterårsrengøring: 17. + 18. september
Generalforsamling: onsdag den 23. november
Erik sørger for at datoerne kommer i Møllehus kalender.
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Planlægning af orienteringsmøde for nyeste møllefamilier, hvor udvalgene
orienterer v/ Erik
Det er efterhånden mange år siden et sådan arrangement har været afholdt, og
siden er der trods alt en del nye mølleboere.
Bestyrelsen inviterer til velkomst-info-møde den 3. april kl. 10-12.
Af ”nye” beboere tænker vi på 8, 14, 19, 30, 38, 42, 57. Erik laver indbydelse.
Udvalgene skal finde en der vil præsenterer deres udvalg på dagen.
Nyeste udgave at Møllemappen vil bl.a blive præsentereret.

Til orientering:
Tilbygninger

Vi henstiller beboerne til at orienterer bestyrelsen i forbindelse med tilbygninger
m.m.

Punkter til næste møde:

Datoer for kommende møder:
6. marts i møllehuset (martin sørger for forplejning)
3. april (i forlængelse af temadag)

Evt:
Vi fik gen-oplevet et uddrag fra Mølleavisen 1996 

Datoer vi skal huske:






Møllehus-arbejdsdag den 16. + 17. januar
Forårsrengøring: 16. + 17. april 2015
Møllemarked: 27. august
Efterårsrengøring: 17. + 18. september
Generalforsamling 2016: 23. november kl. 19.30

Punkter der skal drøftes på generalforsamling:
Fjerne de resterende roser i midtercirklen
Ny etablering af fliser

Af vedtægterne fremgår det at:
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest d. 15. oktober.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

