Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 8. august kl. 19.30 i Møllehuset
Tilstede: Trine (41), Erik (5), Martin (29), Majken (11), Mette (31) – kun deltagende ved noget af mødet,
Anne (16)
Afbud: Sigurd
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Anne

1
Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

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 godkendt

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Gennemgang af planteudvalgets oplæg som blev udleveret på sidste
bestyrelsesmøde.
Planteudvalgte deltager under dette punkt.
Bestyrelsen bakker op om planteudvalgets ønske om en ekstraordinær
generalforsamling om ny allé. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær
generalforsamling.

3
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Planlægning temadag den 17. sep.

4
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt

Planlægning af efterårsrengøring den 17. og 18. sep.

De enkelte møder op med prioriterede ønsker udarbejdet på grundlag af den
tidligere temadag.

Referat

Efterårsrengøring afholdes den 17. og 18. september 2016.
Vi har mange opgaver, bl.a.: Klipning af hasselbuske ved pool, indvendig og
udvendig. Klipning rundt omkring en lygtepæl på hjørnet af Bygvænget og
Møllestensparken

Til orientering:
Klage fra nabo vedr.
støj fra pølområdet.
Afklaring vedr.
tilbygning i nr 14

Trine har kontaktet vedkommende og det forholder sig sådan, at der skal være
roligt kl. 21. Vi er fælles om at overholde den aftale.
Ønske om tilbygning i nr 14 er godkendt da det er i overensstemmelse med
lokalplanens muligheder.

Punkter til næste møde:
Opfølgning. Planlægning af ekstra generalforsamling.

Datoer for kommende møder:
1. september kl. 20.
Evt: Vi har nyindflyttere i nr. 32.
Erik afleverer Møllemapper og Anne 2 flasker vin

Datoer vi skal huske:




Møllemarked: 27. august
Efterårsrengøring: 17-18. september 2016
Generalforsamling 2016: 23. november 2016

Punkter bestyrelsen ønsker drøftes på generalforsamling:
Rep. af belysning i cirkel A og D
Fjernelse af de resterende hybenroser

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.

