G/F Rørmose Park

Hvad:
Hvornår:
Hvor:

Bestyrelsen

Referat fra Best.møde i OG
Onsdag den 2. marts kl. 19.30
Hos Casper Dreiøe, Korsbjerghave 23

Dagsorden
1.

Valg af referent
Helle blev valgt

2.

Nyt fra formanden
- status på vintertjenesten
Vintertjenesten fungerer upåklageligt, der er ingen klager modtaget.
Det blev diskuteret, hvem der har hovedansvaret for rydning af
fortovet, når vi har tilknyttet en vintertjeneste. Bøje undersøger.
- fældning af træ i HF2 (pris 1.500 kr. incl. moms)
Træ v/skråningshusene skal fældes, da der er farer for nedstyrtning i
tilfælde af en storm. To andre træer er allerede fældet i området, da
de var gået ud.

3.

Nyt fra kassereren
- aktuel budgetstatus
Ingen restancer. Vi overholder budgettet. Revisor var ikke klar med
regnskabet til dette møde, så Sten kommer rundt og beder om
underskrifter. Uændret bidrag pr. bolig i 2016.

4.

Status på reparation af legepladsen ved AB1 v/Helle
Legepladsen v/AB1 er nu repareret og er klar til at tage imod
områdets børn. Dog mangler der plastbeskyttelse på kæderne
på en af gyngerne, Helle har rykket Leikolar. Et nyt lag flis
lægges på hele legepladsen på AB1´s næste arbejdsdag.

5.

Status på oprydning fra stormen v/Lise-Lotte
- oprydning i området (3.750 kr. incl. moms)
Det blev aftalt at bede gartneren fælde de grene, som er knækket i
det seneste snevejr. Det blev endvidere aftalt, at træet bliver savet i
stykker af 50 cm og at grene og træstammer bliver liggende.
De kan enten køres over i grusgraven i HF1 v/shelteret af
hver forening eller den enkelte forening kan selv vælge at beholde
træet. Gartneren giver besked, når opgaven er fuldført.
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6.

Forberedelse af generalforsamling 2016
- gennemgang af indkomne forslag
- praktiske opgaver
Der skal vælges en dirigent til generalforsamlingen. Lise-Lotte spørger
vor tidligere dirigent. Hvis det ikke kan lade sig gøre, spørger Johanne
rundt. Ligeledes skal findes ny revisor, ny kandidat er på bedding.
7. Fibernet i området v/Johanne (notat fra HF2 er vedlagt)
Der er delte meninger herom. Har vi den adgang til det, som vi skal
have? Hvor meget gravearbejde er vi ude i? Skal hver husstand have op
til flere bokse og fjernbetjeninger?
Torben fra HF2 undersøger og vender tilbage med ny opdateret skrivelse.
Ellers er proceduren, at hver forening indhenter en foreløbig tilkendegivelse fra hver ejer/andelshaver på, om der er interesse for sådan et
projekt.
Er der det, kan der evt. nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra
hver forening. Hver forening tager dette punkt med på deres respektive
generalforsamlinger.
8. Eventuelt
Intet under eventuelt.

