Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/10-2016

Til stede: Anders, Nels, Karen og Lena
Afbud fra: Birgit

Dagsorden som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidst
Belægninger (Anders)
Snerydning 2016-2017 (Anders)
Fodboldmål - reparation og vinteropbevaring (Nels)
Bedet ved legepladsen (Anders) - Vi har modtaget et tilbud fra HK service på både
omlægning og sløjfning af bedet
7. Forventningsafstemning (Lena)
8. evt.

Add. 1 – Lena blev referent
Add. 2 – Referat fra sidste møde godkendt.
Add. 3 – I forbindelse med reparation af belægninger indhentede Anders 3 tilbud. Der var store
prisforskelle, og vi benyttede os af det billigste. Arbejdet er udført tilfredsstillende.
Add. 4 – Anders tager kontakt til Peter Grønbech, Hagelsesgård, om fortsættelse af samarbejdet for
sæson 2016/2017.
Add. 5 – Nels nedtager forboldmål ift. vejrudsigterne, og bestiller eventuelle reservedele.
Vinteropbevaring hos Lena.
Add. 6 – Punktet blev delt op i to: Legeplads og bed.
Gyngen er i stykker på legepladsen, og Birgit har taget kontakt til Henka for udbedring. Karen
informerer på hjemmesiden. (Anders har efterfølgende set på skaden, og repareret)
Vi er ikke tilfredse med Henka ift. vedligehold af legepladsen, hvorfor Birgit forsøger at finde andre
leverandører. Mht. skiltet ved legepladsen: Birgit har pladen, Anders har skiltet. Det skal opsættes
igen, hurtigst muligt. (Anders har efterfølgende opsat skiltet igen).
Bedet ved legepladsen er ikke pænt mere. Birgit havde givet Lena et forslag på ”nyt design” med til
mødet, som så lovende ud. Udgiften til reetablering tages med i nyt budgetår, og fra bestyrelsens
side, vil vi foreslå en arbejdsdag, for at mindske udgifterne. Det skal samtidig undersøges, hvilke
muligheder vi har for at indkræve et beløb fra grundejere, der ikke møder op til arbejdsdagen. Lena
tager kontakt til PL.

Anders tager kontakt til Henrik og giver ham en opdatering vedr. bedet.
Borde/Bænkesættene mangler møtrikker!! Lena tager kontakt til Sølager, for ny levering.
Add. 7 – Lena havde ønsket, at vi fik forventningsafstemt mht. mødeaktiviteterne i bestyrelsen. Alle
var enige om, at 2-3 møder om året formentlig vil være passende: Før generalforsamling, inden
vintersæsonen, og evt. et til at planlægge arbejdsdag. Anders påpegede, at alle havde lov til at
indkalde, hvis man syntes, der var behov.
Add. 8 – Der står desværre en campingvogn på p-pladsen. Vi må undersøge, hvem der er ejer, og
tage kontakt.

