GRUNDEJERFORENINGEN DANSBORG VILLABY

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DATO:
STED:
REFERAT AF:
DELTAGERE:

15. september 2020
Hos FlemmingPedersen
Knud Sørensen
Flemming Petersen
Knud Sørensen
Simon Astley

FRAVÆRENDE: Ebbe Bay, Dorte Glenn Nielsen. Johnny Høj og Joy Desario

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsordenen
Referat fra generalforsamlingen
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. februar 20.
Konstituering
Bestyrelsens forretningsorden
Økonomi ved kassereren
Meddelelser
Opfølgning på generalforsamlingen 25. august
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendtes
2. Referat fra generalforsamlingen.
Referatet er godkendt af dirigenten og udsendt til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse
samt lagt på foreningens hjemmeside.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18 februar 20.
Referatet godkendtes
4. Konstituering
Vejudvalg: Flemming, Knud og Simon samt Joy Desario og Line Smollerup.
Det besluttedes, at alle henvendelser til kommunen skal ske gennem et af de tre
bestyrelsesmedlemmer, primært formanden.
Knud forsætter som sekretær.
Festudvalg: Under hensyn til de herskende begrænsninger på grund af coronavirussen blev der ikke
nedsat et festudvalg.
5. Bestyrelsens forretningsorden
Forretningsordenen videreføres uændret.
6. Økonomi ved kassereren
40 medlemmer har betalt kontingent. Der er sidste frist den 30. september.
Udgifter til generalforsamlingen blev 213 kroner, hvilket i forhold til foregående år er meget lavt.
Der har der ud over kun været udgifter til vores web side og domænenavn.

7. Meddelelser
Lokalplan 359 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. august.
8. Opfølgning på generalforsamlingen 25. august.
Det næste skridt i forbindelse med fartbegrænsende foranstaltninger vil være, at vejudvalgets
medlemmer kommer med et bud på, hvad vi skal have med til et kommende møde med kommunen,
så der kan skabes klarhed over den usikkerhed, der kom til udtryk på generalforsamlingen.
Endvidere ideer til, hvordan vi kan få inddraget Dansborgskolens ledelse i de trafikale problemer.
Tidsfrist for idefasen er 15. oktober 20.
Der er indkommet et tilbud om hjælp til afholdelse af fastelavnsfest fra Louise Baagøe, Dansborg
Alle 12. Der er foreløbig ikke planer om, at afholde fastelavnsfest i 2021 på grund af situationen
omkring coronavirussen, hvilket meddeles hende.
9. Eventuelt.
Datoen for næste møde aftales senere. Det blev drøftet, hvordan kommunen vil tackle de nyligt
opsatte faste hegn mod vejen, der jo ikke er tilladt efter den ny lokalplan.
Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.

