REFERAT AF BESTYRELSESM ØDE
Tirsdag, den 5. februar 2019
Hos Flemming Pedersen
INDKALDT AF Anita Ebbing
REFERAT AF Knud Sørensen
DELTAGERE Anita Ebbing
Flemming Petersen
Knud Sørensen

GRUNDEJERFORENINGEN
DANSBORG VILLABY

FRAVÆRENDE Line Smollerup og Christian Olsson (afbud).
Kim Andersson (suppleant)
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SOMMER KOMSAMMEN
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EVENTUELT

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.

2.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendtes

3.

Meddelelser

Suppleant Flemming Emcken og revisor Susan Emcken er fraflyttet
foreningen.

Boligejerne, interesseorganisation, har sendt mail om medlemskab. Det
koster 8650 kroner/år for vores forening. Det har vi ingen interesse i.
Den 23. januar har vi fået en mail om et netværk for bestyrelser i grundeerforeninger, Trikel, hvor man kan udveksle erfaringer. Medlemsskab er gratis. Vi
tilmelder os, da det lyder som et godt erfasted.

4.

Økonomi ved kassereren
Der er kun få bevægelser på år til dato regnskabet.
Det reviderede årsregnskab udviser et overskud på 4957 kroner og ud
sendes sammen med budgetforslaget for 2019 til medelemmerne sammen med indkaldelse.
Det blev besluttet, at foreslå et kontingent på 100 kroner, selv om det har
været svært, at få medlemmerne til at betale, således betalte kun 37 til
tiden i 2018. Endvidere afsættes der et beløb til bestyrelsen, for ad den
vej at gøre det mere attraktivt at være bestyrelsesmedlem. Knud indar
bejder det og udsender det sammen med referatet til bestyrelsen.

5.

Generalforsamlingen den 9. marts 2019
Generalforsamlingen afholdes lørdag, den 9. marts klokken 10 iStadionrestauranten, hvor der bydes på brunch. Selve generalforsamlingen
begynder klokken 10:45. Bestyrelsen møder klokken 9:45.
Anita aftaler nærmere med Stadion restauranten.
Knud skriver udkast til beretningen som udsendes til bestyrelsen, ligesom
han sørger for udsendelse af indkaldelse, regnskab og budgetforslag for
2419.
De fraværende bestyrelsesmedlemmer spØrges sammen med udsendelse af dette referat, om de genopstiller. Anita ønsker at fratræde som
formand. Endvidere skal vi have en ny revisor og suppleant til bestyrelsen for de fraflyttede Emckener.

6.

Vejudvalget
Vejudvalget følger op på, om fortovene bliver reetableret efter opførelse
af nye huse på Dansvej.

7.

Fibernet
Da Line fra Fibernetgruppen var fraværende er nedenstående resume
sammenstykket af forhåndenværende oplysninger.
Der blev afholdt informationsmøde om fibernet den 11. oktober 2018
Frihedens ldrætscenter. Arrangør: Gigabit.

i

Firmaet havde i en mail af 25. august oplyst: Som hovedregel projekterer
Gigabit kun så små grundejerforeninger, hvis rørføringen kommer lige
forbi alligevel. Nærmeste tilslutningspunkt er lidt nede af Skippervej og
gravemetre er dyre.

Den krævede tilslutningsprocent bliver derfor højere end 25.
Hvis der kommer 30 tilmeldte vil vi gerne grave fiber ned hos jer.
Den 6. september 2018 skriver firmaet: Så er der husstandsomdelt materiale i Dansborg Villaby.
Desuden er der åbnet for tilmelding på www.gigabit.dk
Vær dog opmærksom på, at pengene trækkes inden for en uge efter tilmelding, så de fleste foretrækker nok at vente med at tilmelde sig til kort

før

1111.

Du er meget velkommen til at skrive, så vi kan hjælpe med svar på opståede spørgsmå1.
Den 23. oktober:
Kære projektkunder i Hvidovre,
Så er der snart tilmeldingsfrist på vores fibernetprojekt, og derfor er det tid
til en kort status fra os.
Det ser lidt blandet ud.
Jeres tilmeldinger ligger næsten tæt nok, men vi har desværre en lille udfordring med tilmeldingsprocenten, som på nuværende tidspunkt er for
lav.

Vi mangler 9 kunder yderligere i området for, projektet kan gennemføres.
Men vi er stadig optimistiske!
Tilmeldingsfristen er jo først d. 1111 :)
Lige nu ser kortet sådan ud:
Gul: Her ligger tilmeldinger næsten tæt nok, men pga. lav tilmeldingsprocent på nuværende tidspunkt, kan de stadig ikke kan garanteres etablering.

Det er efterfølgende oplyst, at der manglede fem tilmeldinger for at projektet kunne gennemføres og at man vil forsøge igen til marts 2019.

8

Sommer komsammen
Arrangementet blev aflyst på grund af dårligt vejr.

9

Eventuelt
lntet til dette punkt.

