
Bestyrelsesmøde
16. februar 2021 kl. 1900

Deltagere: Nanna, Jørgen, Henrik, John, Herbert, Torben

Afbud:  Anita

Uden afbud : Michael

Dagsorden

1. Velkommen

2. Er der ændringer til dagsordenen?

Der er ingen ændringer til dagsordenen

3. Siden sidst

3.1.Formanden beretter

3.1.1. Trailerfon

Trailerfonen (telefonen til traileren), har sit eget nr. 
Telefonen virker ikke længere. Det er besluttet at Trailerfonen bliver nedlagt 
og dermed Trailerfonens tlf.nr. Dermed sparer vi anskaffelsen af en ny tlf. 
samt abonnementet til Trailerfonen, som alligevel aldrig bliver benyttet af 
medlemmerne.
Fremover skal alle henvendelser vedr. fejl på trailerne ske til Herbert.
Bookninger af trailerne foretages som hidtil via bookingportalen. 

3.1.2. Trailerordning

                    Der mangler et galvaniseret net bag på trailer nr. 4, det er forsvundet.     
Herbert køber et nyt net til traileren. 

Traileren på Kilden har mistet næsehjulet. Herbert sørger for at købe et nyt 
næsehjul til traileren.

4. Kassererens indlæg:

4.1.Budgetlægning for 2021

Vi mangler tilbagemelding på Biodiversitets projektet. 
Nanna kontakter Warny Mattsson ang. biodiversitets projektet, hvor langt er 
projektet?
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Der vil i budgettet blive afsat 75.000 kr af til særlige arbejder. Bestyrelsen har 
pt. Ingen ideer til områder der trænger til ekstra pleje. Men der bliver sat 
penge af til uforudsete gartnerudgifter samt hvis der skulle komme en ide til 
noget der trænger til en kærlig hånd.

Vi har bla. Et ældre tilbud liggende på at få ryddet området på Bakken. Det 
drejer sig om det krat der er ind mod naboerne til området. Krattet skal 
ryddes og der skal sås græs i stedet for. Der skal kigges på vigtigheden af at 
få ryddet det krat inden der tages beslutning om det.

Det kunne også være at få plantet Kirsebærlaurbær buske på det sidste 
stykke på højen.

4.2.  Regnskab 2020

Regnskabet for 2020 ser fornuftigt ud, overskuddet er lidt større end beregnet.
Det skyldes primært Coronaepidemien, der har gjort det umuligt at samles, 
hvorfor flere planlagte arrangementer er blevet aflyst.

Der er i regnskabet for 2020 hensat ca. 95.000 kr. til en gartnerregning som 
først skal betales i 2021.

 
5. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde bliver 23. februar 2021 kl. 19. Grundet 
forsamlingsforbuddet vil det være på video igen. Formanden sørger for at 
indkalde bestyrelsen på Jitsi Meeting. 

Der er 1 punkt på dagsordenen:  Fabrikation af dagsorden til 
generalforsamlingen

6. evt.
Jørgen kontakter kommunen og rykker for en status på stien bag ved Ådalen 
mod Pederstrupvej. Kommunen har lovet at fjerne asfalten og komme 
slotsgrus på stien, men det er umiddelbart endnu ikke foretaget.

     Henrik foreslår at vi, når vi kan mødes igen, går en tur i byen for at 
kigge på grundejerforeningens områder. Dette for at få inspiration til fremtidige
projekter, til forskønnelse af områderne. Det er et godt forslag, da det er svært
at finde på noget der trænger til forskønnelse, og vi mangler inspiration fra 
Grundejerforeningens medlemmer.
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