Referat: Bestyrelsesmøde torsdag den 28/5-2020
Deltagere: Lena, Bo, Anders, Nels og Poul. Afbud fra Karen

Valg af formand
Birgit er udtrådt af bestyrelsen og Poul træder ind.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand

Bo Johannesson (98)

Kasserer

Lena Rasmussen (134)

B-medlem

Karen Gøtzsche (156)
Anders Frandsen (126)
Poul Revsbech (178)

Suppleanter

Nels Asmussen (130)
Britta Schmidt (102)

Revisor

Inge Techt (118)

Revisor suppleant

Mette Frandsen (126)

Græsslåning
Der er slået græs af Jørgen, der bruger ca. 4 timer pr. gang, det ser bedre ud end før. Der er ikke en skriftlig
aftale, der er enighed om at der skal oprettes en skriftlig aftale.
Bo tager kontakt til Jørgen.
Øvrig pleje af grønne arealer
-

Der er behov for beskæring af træer og buske.
Der skal foretages nedsvidning af stier og kantsten.
Bed kanter afstikkes.
De 2 små bede ved legeplads sløjfes og opfyldes og der sås græs til efteråret.

Bo finder en gartner, der kan løse opgaverne.
Inspektion af legeplads
Vi foretog inspektion af legepladsen med følgende bemærkninger:
-

Alle legeredskaber trænger til at blive afrenset og malet.
Taget på Yrsas kiosk er forvitret og skal udskiftes.
Platform ved ruchebanen er forvitret og skal udskiftes.
Højre del af gelænder på platform er forvitret og skal udskiftes.
Der er et knasthul på en lodstolpe på klatrestativet, dette oprenses og lukkes så forvitring undgås.

Ellers er legepladsen OK.

Vedligeholdelse af legeplads mm.
-

Vedr. reparation af legeplads, vil disse blive udført af Bo og Poul.
Vedr. afrensning og maling blev vi enige om at anvende det indhentede tilbud fra Susanne Madsen
og vil få hende til at male de 2 borde og bænkesæt.

Poul har kontaktet maleren, når vi har repareret legepladsen, aftales tidspunkt for maling.
Kloakdæksler
Der er nogle kloakdæksler der ligger højt, det er nødvendigt at få dem sænket af hensyn til græsslåning. Der
er også et ikke aktivt rottehul, dette bør undersøges i forbindelse med sænkning af dækslerne.
Ekstraordinær generalforsamling.
Der er behov for en ekstraordinær generalforsamling, jf. punktet eventuelt fra generalforsamlingen d. 3/320, da der er ønske om at sænke højde på en del af stien ud mod marken, denne afgravning foretages ikke
af grundejerforeningen, der holdes skadesløs. Der har været kontakt til Halsnæs kommune, der ikke har
noget at indsige.
Forårs info
Der udsendes info til foreningens medlemmer om ændringerne i bestyrelsen og de driftsændringer der sker
med græsslåning, vedligeholdelse af grønne områder samt legepladsen mm.
Der kom på tale om at alt info udsendes på internettet til alle medlemmer, dog skal vi overholde
persondataforordning GDPR, der kan i undtagelsestilfælde blive tilsendt på ”brev”.

Referent: Poul

