Referat af bestyrelsesmøde søndag den 17. september 2017

Dato:

Søndag 17. september 2017

Sted:

Hanne Holm

Tilstede:

Anne-Lise Heide, Hanne Holm, Gitte Bonde, Rene Bonde og Peter Høegh

Fraværende: Pia Fjelksted og Peter Vig Jensen

Referat

Markvandring
Vi forberedte markvandringen den kommende søndag. Vi medbringer matrikelkort, som vi opdaterer med
korrekte husnumre under vandringen.

Nabohjælp
Vi drøftede mulighederne for at oprette en intern ringeliste eller andet i tilfælde at at beboere observerer
usædvanlig trafik i området, som kunne være tyveri. Vi overvejede ringekæder, vej-grupper eller vagtværn,
fast-ligger-kontakter mv. Peter forhører sig hos eventuelle vagtværn (har set at i Søllerød betaler 90
beboere 250 kr pr måned for Securitas abonnement, hvor de patruljerer i området). Peter fremskaffer
kontaktoplysninger på vagtværn som allerede benyttes af et medlem (er sket).
Vi drøftede muligheden for grupper af naboer, som hjælper hinanden med fældninger af træer.

Medlemskab af sammenslutningen af grundejerforeninger, SOL
Der var enighed om at genoptage medlemskabet af sammenslutningen af grundejerforeningerne i
områder, SOL. Foreningens virke er blandt andet søge indflydelse på udviklingen af Kårupskoven og andre
dele af nærområdet. Medlemskab af foreningen koster 200kr på halvår (medlemskab er siden sket).

Fibernet
Hanne følger op på, hvor langt projektet om fiber net er nået i vores område blandt andet ved kontakt til
nabo foreningerne og Fibia.

Fra opgavelisten

Opg. 10. Mosen, Engtoften: Der igangsættes fremstilling af en si til drænet fra mosen på Engtoften (Rene er
tovholder).
Opg. 5 ,6 og 8, opdatering af drænkort. Vi laver skitser til drænkortet under markvandringen til forbedring
af foreningens kort og taler med Alex Slamsuger som har erfaringer (Rene).
Gammelt materiale søges fremskaffes (Pia og Anne-Lise er tovholder). Gitte medbringer udprint af kort fra
kommunen.
Opg. 7, grusveje. Grus på Bakkevejen er udbedret men beboerne har kommenteret kvaliteten af gruset. Vi
undersøger med leverandøren, Per Skov (Siden: Gruset er det samme fra samme grusgrav som tidligere er
udlagt, så kvaliteten burde være lige god, oplyser leverandøren).
Opg. 9, gangsti, Kåltoften 19. Vi diskuterede trafikken frem og tilbage ad gangstien og drøftede indlæg fra
Generalforsamlingen om muligheder for afspærring. Rene og Peter er tovholdere.
Diverse: Budgetter på foreningens hjemmeside er ikke opdateret til nyeste version (Peter har nu udskiftet
det).

Medlemssager
Bestyrelsen diskuterede 4 verserende medlemssager.

Regnskab
Anne-Lise ønskede opdaterede regnskaber prioriteret på bestyrelsesmøderne, så de blev behandlet blandt
de første punkter. Anne-Lise oplyser, at medlemskabet hos Nets stadig er fra tidligere kasserer. Hun søger
at få medlemskabet opdateret.
Det er aftalt, at forårets årsregnskab bliver underskrevet den 23, marts 2018 af revisor ved Hannes
mellemkomst, da Anne-Lise er på rejse i den periode.

Informationsskabet
Vi aftalte at opsætte en opdateret liste for bestyrelsesmedlemmer i informationsskabet på Engtoften.

