Referat af bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken
Dato: 10.september 2017 kl. 20 i Møllehuset
Tilstede: Erik, Anne, Finn, Majken, Mette og Trine
Afbud: Martin
Gæst: Arkitekt Per Fynboe
Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Valg af referent

Trine

1
Uddybning af
punktet

Bilag vedlagt
Referat

Regnskab v/kassereren
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.
Regnskab blev godkendt. Der er fin balance.
Vi skylder en beboer fra bygvænget ca 600 kr som supplement til at han har
vedligeholdt det lille grønne anlæg.
HUSK at regnskabsåret afsluttes 30. sep. så alle bilag vedr. dette budgetår skal
afleveres til Finn senest den 30. sep.

2
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Besøg af Per Fynboe
Som aftalt på tidligere møde har vi inviteret Per Fynbo til en sparring og drøftelse
om muligheder, formål etc vedr. evt tiltag om tilpasning af lokalplan.

3
Uddybning af
punktet
Bilag vedlagt
Referat

Planlægning af efterårsrengøring
Vi har planlagt efterårsrengøring af de grønne områder den 16. og 17. sep. Vi skal
have lagt planer for opgaver m.m.

Per gav os fin sparring på, hvorledes vi kan komme videre i processen.

Tid: kl. 10-16 (frokost kl. 13)
Opslag: mette (Kukkassen og FB)
Opgaver: beskæring på Bygvænget så lamperne bliver befriet for bevoksning,
lukning af pølen, fjerne ukrudt på fællesområder, færdiggøre det lille grønne
område øst for skraldeområdet, plante et par kirsebærtræer (Majken er
tovholder), beskære grene omkring hegnet ved tennisbanen m.
Forplejning: Trine (lørdag) og Anne (søndag)

Til orientering:

Punkter til næste møde:
Oplæg til dagsorden til generalforsamling.

Datoer for kommende møder:
24. oktober kl. 20 – Majken står for forplejning
Evt:

Datoer vi skal huske:
▪
▪

Efterårsrengøring: 16. og 17. september
Generalforsamling 2017: 22. november

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.

