Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:

2. april 2017.

Tid:

Kl. 10.00

Deltagere:

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

Fraværende: Frank Kristoffersen
Sted:

Peter Høegh

Referent:

Peter Høegh

1. Valg af referent og dagsorden
Peter blev valgt til referent og dagsordenen blev gennemgået
2. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 29. januar blev underskrevet uden bemærkninger. Der er
ikke underskrevet referat fra bestyrelsens møde den 5. marts, da mødet blev
afbrudt.
3. Næste møde
Næste møde bliver søndag den 30. april, hvor bestyrelsen har markvandring.
4. Rapport fra arbejdsgrupper, incl løbende medlemssager
Status på arbejdet i arbejdsgruppen for vej og dræn, af Gert Hintze og Rene,
således:
Dræn fra Mosen, Engtoften. Der er rodskåret i drænrøret og renset med
spuleslange. Så der nu er fri passage. Det er aftalt med ejeren af den ene grund af
et træ, som står tæt på drænet bliver fældet, for at undgå yderligere rødder i
drænrøret.
Arbejdsgruppen foreslår at købe rist så løv ikke tilstopper drænet igen. Bestyrelsen
bifaldt og Gert indkøber.
Arbejdsgruppen opfordrede bestyrelsen til at give grundejere nær drænrøret
besked om beskæring ved markvandringen.
Arbejdsgruppen pegede på at tidligere bestyrelsers arbejde med at føre en logbog,
burde genoptages. Bestyrelsen bifaldt og vil forsøge at lægge den på hjemmesiden.

ORDRUP
PRÆMIE
GRUNDE

Vi drøftede drænet omkring Mellemtoften 15-17 / Lupintoften 3, hvor det netop er
konstateret, at drænet fungerer.
Vi konstaterede, at kort over dræn trænger til en revision, idet blandt andet
husnumre på Mellemtoften ikke er korrekt anført. Gert og Rene vil tage sig af det
ved lejlighed.
Klage over træ ved Bakkevejen 29. Peter følger op.
Vi drøftede afvandingsproblemer fra Engtoften og Mellemtoften.
Medlemmer, som måtte have behov for hjælp eller en snak om dræn er velkomne
til at kontakte Gert Hintze på email.
Vi drøftede ansvaret for private dræn.
Vi drøftede nyt grus på Bakkevejen.
4. Medlemslister
Listen over emails forsøges opdateret af Hanne. Anne-Lise eksporterer fra Nets til
støtte for opdateringen. Listerne skal blandt andet bruges til indkaldelsen til
generalforsamlingen (GF).
Vi konstaterede at bulletinen, som netop er rundsendt pr email, blev taget godt
imod idet nogle medlemmer har givet positiv respons.
5. Økonomi
Anne-Lise havde forberedt årets regnskab, og det er blevet revideret af den valgte
revisor, Gert Hintze. Bestyrelsen blev forelagt det endelige regnskab, som blev
godkendt og underskrevet med en enkelt bemærkning om tekstning af en post.
Der er et praktisk problem i, at et enkelt medlem har forskudt
indbetalingstidspunktet i forhold til foreningens regnskabsperiode.
Der er i øvrigt oprettet en separat bankkonto for foreningens hensættelser.
Der er indkøbt MS Officepakken til kasserens pc.
6. Budget for kommende år
Der blev aftalt poster for budgettet til den forestående generalforsamling.
Budgettet fremlægges ved GF som to alternativer, budget 1 og budget 2. Budget 2
indeholder en ekstra post til dækning af kommende advokatbistand i forbindelse
med eventuelle sagsbehandling og retssager, på ekstra 50.000kr.
Begrundelsen er, at der er medlemssager, hvor medlemmer ikke ønsker at
efterfølge påtaler fra bestyrelsen. Sagerne bør kunne prøves ved en domstol.
7. Markvandring den 30. april

Ved markvandringen vil vi forsøge at indsamle manglende email adresser. Vi prøver
at sende bestyrelsens eventuelle påtaler på mail, ved på stedet at affotografere
påtalen og afsende den vedhæftet en email. Bestyrelsen seddel til eventuelle
påtaler ved markvandringen klargøres af Hanne.
8. Eventuelt
Anne-Lise påtog sig at hænge bulletin op i skabet.
Vi drøftede rollen som bisidder ved generalforsamlingen, bisidders taleret under
mødet samt udefrakommende interesseredes ret til at være tilstede.
Velkomst til nye medlemmer. Der findes tidligere materiale, som vi løber igennem
først.
Peter Høegh, formand

Hanne Holm, næstformand

Rene Bonde, udvalgsformand

Anne-Lise Kromann Heide, kasserer

