Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 8. august 2017 kl. 20
Tilstede: Finn, Anne, Erik, Martin og Trine
Fraværende: Mette og Majken
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Trine

1
Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

3
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Til orientering:

Regnskab v/kaseren
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
2017
- Regnskabets balance.
Finn fremlagde regnskabet. Han gør bl.a. opmærksom på at udgifter til vand er
stigende. Der er flere udvalg der fortsat har penge på kontoen. Alle kontingenter
er indbetalt.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Vi har følgende opgaver som skal planlægges:
- Bestyrelsen har ”overdraget” næste skridt i forhold til evt
ændringer/ombygninger/tiltag i Møllestensparken til ad-hoc grupper.
Bestyrelsen er ikke bekendt med om der er nyt undervejs fra diverse ad-hoc
grupper.

Lokalplan
Fortsætte arbejdet og her under drøftelse af inddragelse af professionelle.

Bestyrelsen inviterer Per Fynboe til at hjælpe os videre med processen mod
tilpasning af lokalplan.
Vi skal bl. a have afklaret arbejds- og beslutningsprocessen vedr.
lokalplanændringer. Der ud over noget sparring i forhold til hvilke ændringer der
kan komme på tale.
Vi satser på at mødet kan finde sted i forbindelse med bestyrelsesmøde den 10.
sep.

”Ny” møllebo
familie
Miljø tilsyn af pølen

Line med børn (som har boet i nr 38) er nu lejer i nr 59
Det årlige miljø tilsyn af pølen har fundet sted. Den korte version er, at det er fint
som det er 😊
I forbindelse med pølen skal det lige indskærpes at lågen ALTID skal være låst.
Uanset om man er indenfor eller udenfor området!

Punkter til næste møde:
Lokal plan.
Planlægning af proces frem mod generalforsamling.

Datoer for kommende møder:
10. sep. Kl. 20 i Møllehuset. Trine står for forplejning.

Evt:

Datoer vi skal huske:
▪
▪
▪
▪
▪

Møllehus-arbejdsdag: 26. marts
Forårsrengøring: 22. og 23 april.
Møllemarked: 19. august
Efterårsrengøring: 16. og 17. september
Generalforsamling 2017: 22. november

Punkter bestyrelsen ønsker at få drøftet 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.

