Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 6. marts 2016 kl. 20 i Møllehuset
Tilstede: Erik, Anne og Trine
Afbud: Martin, Mette, Sigurd og Majken
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Trine

1
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Referat
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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.
Punktet blev ikke drøftet da kasseren ikke var tilstede.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Vi har følgende opgaver som skal planlægges:
- Invitation af planteudvalgte til et bestyrelsesmøde (ifølge ref. fra januar
skulle Trine inviterer planteudvalget til best. Møde i marts. Det er ikke
blevet gjort, men vi ske snarest)
- Planlægning af temadag den 3. april vedr. drøftelse af
vedligeholdelsesplan.
Møde med planteudvalget: Planteudvalget var repræsenteret ved Anne og Tulle.
Vi tog hul på en drøftelse om hvordan planteudvalget og bestyrelsen kan arbejde
videre med et oplæg vedr. indkørsel, til generalforsamlingen. Det blev aftalt, at
der arbejdes videre på bestyrelsesmødet 1. maj sammen med planteudvalget.
Forud for mødet i maj vil planteudvalgt mødes.
Temadag den 3. april 14-17:
Erik kontakter Møllehus, pøl og tennisudvalg.
Anne kontakter græsudvalg og planteudvalget.
Trine kontakter motionsudvalg og legepladsudvalget.
Udvalgene skal komme med en oversigt over fremtidige planer, ønsker,
udfordringer og muligheder.
Vi har valgt at se bort fra repræsentanter fra Bispehøjen samt tur til Værløse. Til
gengæld prøver vi med grundejerforeningen Skrænten på Samsøvej.
Nyindflytterbrunch kl. 10.30-12.30:
Erik laver indbydelse.

Vi afholder ekstra bestyrelsesmøde den 20. marts kl. 20 i Møllehuset til
planlægning af 3. april.
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Planlægning af forårsrengøring den 16-17. april.

Punktet udsættes til 20. marts.

Til orientering:
Ekstra
bestyrelsesmøde
den 21. januar 2016

Tilstede: Sigurd, Erik, Majken, Martin og Trine
Årsag til møde: defekt belysning i Møllestensparken.
Det aftales at Cirkel B repareres i lighed med cirkel C. Jørgen sætter det i gang.
Tilsvarende rep. af cirkel A og D sættes på dagorden til generalforsamlingen.

Punkter til næste møde:
Planlægning af ny-indflytter brunch og temadag den 3. april
Planlægning af forårsrengøring i april

Datoer for kommende møder:
3. april (i forlængelse af temadagen)
1. maj kl. 20 (med deltagelse af planteudvalget)

Evt:

Datoer vi skal huske:






Temadag den 3. april
Forårsrengøring: 16-17. april 2016
Møllemarked: 27. august
Efterårsrengøring: 17-18. september 2016
Generalforsamling 2016: 23. november 2016

Punkter bestyrelsen ønsker drøftes på generalforsamling:

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.

