Referat bestyrelsesmøde den 22. april 2018
Til stede:
Lars Wandy Frederiksen, Kenneth Raabjerg Korshøj, Kent Midtgaard Hansen, Simon Kirkeby, Jørgen
Nitschke og Heidi Brorsen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Møde med Hoffman
Dispensation for snerydning
Deltagelse i beboerråd
Indkrævning af kontingent
Kommunikation

Ad 1 – Møde med Hoffman
Simon, Kenneth og Lars har haft møde med Hoffman vedr. etablering af fællesområder ved Grantoften og
Lærketoften.
Der er aftalt, at der påbegyndes etablering start juni (græssåning og asfaltering af sti mellem de 2 veje). Der
sendes skrivelse ud til alle på de 2 veje om, at alle skal flytte de effekter, de har stående i fællesområderne,
så anlægsgartnerne kan komme til. Der bliver også lappet et hul i vejen.
Kent er tovholder for at etablere et møde med Birch Ejendomme ift. Fyrretoftens fællesarealer, så de også
kan blive etableret hurtigst muligt.
Ad 2 – Dispensation for snerydning
Simon er dialog med kommunen mht. dispensation for snerydning. Vi skal undersøge om det kræver
ekstraordinær generalforsamling. Der er tegnet forsikring, som dækker faldulykker.
Ad 3 – Deltagelse i beboerråd
Der er dannet et beboerråd, som dækker hele Grundet. Kenneth vil fremover deltage på disse møder og
holde bestyrelsen orienteret. Formålet er at have et koordinationsråd, så vi står stærkere sammen som
grundejerforeninger ift. fx indsigelser mod lokalplanen.
Ad 4 – Indkrævning af kontingent
Vi har nu fået dannet et CVR-nummer og en bankkonto, så det er muligt at indkræve kontingent.
Vi omdeler sedler i alles postkasser med information. Kontingent for 2018 betales via bankoverførsel senest
15. maj. Lars følger op på mangelende betaling. De tomme byggegrunde og Birch Ejendomme indkræves via
mail.
Ad 5 – Kommunikation
Kent omdeler Orienteringsskrivelse nr. 1 til alle naboer snarest.
Heidi omdeler Orienteringsskrivelse nr. 2 vedr. kontingent.

Heidi undersøger funktionerne på nabo.dk som er en Facebook-agtig side for grundejerforeninger. Lars gør
Heidi til administrator på gruppen.
Alle som har haft udlæg kan sende kvittering til vores mail for at få pengene refunderet.
Kent kontakter fotograf for at få lavet et dronefoto af området.

Nyt møde 20/5 kl 11 hos Kent (Fyrretoften 6)

