REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag, den 31. januar 2017
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GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2.

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE

3.

MEDDELELSER

4.

ØKONOMI VED KASSEREREN.

5.

BUDGETFORSLAG

−
−

herunder aktivitetsniveauet for 2017
anvendelse af foreningens midler

6. GENERALFORSAMLINGEN DEN 11. MARTS 2017

-

det praktiske
hvem genopstiller
beretning

7. VEJUDVALGET

- herunder hylende skilte fra generalforsamlingen
8. OPFØLGNING FRA TIDLIGERE BESTYRELSESMØDER

- protokollen
9. EVENTUELT

1 + 2 Godkendelser
Dagsordenen og referat fra sidste møde godkendtes
3.

Meddelelser
Knud oplyste
- at han havde fået korrektur fra Eniro lokaltelefonbogen, som åbenbart indtil nu har haft
Ebbe Bay stående som formand. Det rettes nu.

- at alle bestyrelsesmedlemmer pr. mail har sanktioneret, at budgettet for sommerfesten
blev overskredet.
- at Brian Jørgensen har skrevet vedrørende etablering af fibernet i grundejerforeningen. Anita har besvaret henvendelse og henvist ham til evt. at stille forslag til general
forsamlingen.
Anita fortalte, at vi har fået henvendelse fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i
Hvidovre om medlemskab. Det har stadig ingen interesse.
4.

Økonomi ved kassereren
Knud fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Det viser et underskud på 19.196
kroner, hvilket er 3000 kroner mere end budgetteret, mest fordi sommerfesten blev dobbelt så dyr, som budgetteret. Formuen udgør nu 142.274 kroner.
Aktuelt er i år kun brugt 223 kroner til betaling for hjemmeside.

5.

Budgetforslag
- herunder aktivitetsniveau i 2017
- anvendelse af foreningens midler
Aktivitetsniveauet for 2017 blev drøftet. Der var enighed om, at foreslå en gentagelse af
sommerfesten. Knud gjorde opmærksom på, at jurister nævner det som et problem, at
grundejerforeninger med obligatorisk medlemskab afholder udgifter til formål, der ikke er
beskrevet i formålsparagraffen. Han foreslog derfor, at vi til næste generalforsamling foreslår en tilfølelse om socialt samvær i foreningens formålsparagraf. Knud skriver ændringsforsalg og sender det sammen med referat.
Endvidere blev det drøftet, om vi igen skal opkræve kontingent eller fortsætte med at
bruge af formuen. Der blev givet udtryk for, at nu, hvor vi ikke har vejene længere, er der
ikke udsigt til større udgifter. Kassereren mente, at det var godt at have nogle likvide
midler, da det så var lettere at få vedtaget f.eks. nedlæggelse af lyslederkabel o.l.
Budgetforslaget kom slutteligt til at indeholde et kontingent på 200 kr./medlem og afsættelse af 12.000 kroner til en sommerfest. Budget og regnskab udsendes sammen med
indkaldelse til genralforsamlingen.

6.

Generalforsamling den 12. marts 2016
Generalforsamlingen finder sted i Stadion Restauranten lørdag den 11. marts med
brunch klokken 10 og generalforsamling klokken 10.45. Knud skriver indkaldelse med
tilmelding til brunch og fremsendelse af forslag til behandling til senest lørdag, den 4.
marts. Flemming sætter indkaldelse + forslag til vedtægtsændringer på vores hjemmeside. Anita laver de fornødne aftaler med Stadion Restauranten.
De tilstedeværende på mødet genopstiller alle, ligesom revisorerne gør det.
Knud spørger Christian om han også gør det.
Der udsendes forslag til vedtægtsændring af § 2 Foreningens formål, der tilføjes ”
, samt ved gennem sociale arrangementer at fremme netværker blandt foreningens
medlemmer.
Knud skriver udkast til bestyrelsens beretning.

7.

Vejudvalget
Vejudvalget har holdt møde den 4. september 2016 og konstateret, at de reparationer
og rettelser der er foretaget efter nedlægning af fjernvarmerør er tilstrækkelige.
Der er stadig problemer med nedhængende grene ud for Dansborg Alle 14. Flemming
retter henvendelse til ejeren – evt. ifølge med en motorsav.

8.

Opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder
Protokollen.

Det drejer sig om uregistrerede arkivsager, der er afleveret til Lokalarkivet i 2004.
Knud er i gang med at sortere og katalogisere de arkivalier, der er afleveret til arkivet.
Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om fremgangen.
9.

Eventuelt
Flemming P vil gerne have, at referat m.v. også udsendes sammen med indkaldelse.
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

