Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 18. juni 2019
Til stede
Torben Andersen
Hannegrete Larsen
Dorthe Møller
Finn Jensen
Thomas Algren
Jonna Riishøj Rasmussen
Afbud
Martin Jørgensen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 2. maj
2. Økonomi
3. Grønne områder
4. Beboerhenvendelser
5. Velkomstbrev
6. Eventuelt
7. Næste møde
Ad 1:
Referatet godkendt.
Ad 2:
Den 16. maj blev der afholdt økonomimøde med deltagelse af Torben, Finn, Bente Jensen (revisor) og
Anne Wittrup (Deas). Jonna var forhindret pga. ferie. Følgende blev gennemgået
Projekt:
Reparation af varmevekslere
Indkøb af ny plæneklipper
Renovering af legeplads

Anslået pris:
Kr. 30.000
Kr. 74.000
Kr. 50.000

Note
Sættes i gang
Er indkøbt
Der er udarbejdet en plan, som sendes ind til
kommunen til godkendelse Når svaret
kommer, sættes arbejdet i gang.
Legepladsarealet udvides.
Ejendomsmæglernes Fond er ansøgt om at
donere kr. 10.000.
Vi har nogle fliser, Bjarne lægger, når han
kommer tilbage.
Jonna og Hannegrete disponerer over det
afsatte beløb plus evt. legat.

Beplantning af skrænter
Indkøb af robotplæneklipper
Asfaltering

Kr. 100.000

Der arbejdes videre med projektet. Intet er
endnu besluttet.
Der indkøbes ny robotplæneklipper, hvilket
vil frigøre timer til andet arbejde.
Udskydes til nyt budget

Ad 3:
Bjarne har været sygemeldt siden 3. juni og er det indtil videre. Bestyrelsen har sendt blomster. Steen
afløser i det omfang, han har mulighed for det. Hannegrete og Dorthe forsøger at redde efeuskrænten.
Tømrermester Henrik Larsen har trods flere rykkere ikke fået færdigmeldt servicebygningen. Der
rykkes endnu en gang.
Bestyrelsen indledte mødet med at gå en tur i området. Der er fokus på skrænterne. Det blev besluttet
at indhente flere tilbud, så der er et godt beslutningsgrundlag, inden noget sættes i gang. Forslag fra
beboerne er velkomne! Skrænterne kommer på dagsordenen til næste generalforsamling.
Ad 4:
En beboer har henvendt sig vedrørende duer:
Da vi har flere og flere duer efterhånden, vil jeg spørge om bestyrelsens holdning hertil?
De sidder ofte på gadelamperne med deraf følgende svineri af klatter nedenunder (somme tider lige dér, hvor man kommer
gående). Jeg har læst noget om "fuglepasta" og "fakirer", evt. en mulighed på toppen af gadelamperne vha.
skadedyrsfirma.
Bestyrelsen er enig om, at det ikke er en opgave for bestyrelsen at bekæmpe duer.
Ad 5:
Der er udarbejdet et velkomstbrev, der udleveres til nye beboere.
Ad 6:
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag den 20. august kl. 18:30. Forslag, der ønskes behandlet,
indsendes senest 13 august.
Aalborg den 23. juni 2019,
Dorthe Møller

