Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 5. juni kl. 19.30 i Møllehuset
Tilstede: Erik, Martin, Mette, Anne, Sigurd, Majken og Trine
Afbud:
Godkendelse af
dagsorden

Valg af referent

1
Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Trine

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.
Regnskab ser fortsat fint ud.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Vi skal fastsætte dato for næste temadag.

Planteudvalget kom med et oplæg til deres indkørsels projekt. Det gennemlæser
bestyrelsen og så drøftes det i samråd med planteudvalgte på bestyrelsesmødet i
august.
Alle udvalg har fået en sammenskrivning af de post-it der kom på temadag i april.
Udvalgene arbejder videre med et mere detaljeret oplæg til temadag nr to.
Oplægget skal indehold en prioritering og økonomisk vurdering.
Med udgangspunkt i oplæg fra temadag nr 2, vurderer bestyrelsen hvilken
prioritering de forskellige forslag skal have i forhold til en længerevarende
vedligeholdelsesplan.
Mette laver et forslag til en skabelon til hvad udvalgets oplæg skal indeholde. Det
sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen inden det udleveres til udvalgene.
Temadag nr 2 skal være den 17. sep. Kl. 10-12.30 Efter temadagen er der frokost
og så er det efterårsrengøring resten af weekenden.

Til orientering:
Tilbygninger

Bestyrelsen appellerer (igen) til at der i forbindelse med tilbygning husker
nabohørring.

Punkter til næste møde:

Datoer for kommende møder:
Mandag den 8. august kl. 19.30 i Møllestensparken – Anne sørger for forplejning.
Evt:

Datoer vi skal huske:




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.

