Video Bestyrelsesmøde den
28.01.2021 kl. 19.00
Deltagere:
Afbud:
Uden afbud:

Jørgen Stange Jensen, Henrik Christensen, Nanna Larsen,
Michael Rasmussen, Torben Aaris Hammer (referent), Herbert
Hansen ,John Christensen
Anita Sørensen
Michael Rasmussen

Dagsorden
1. Velkommen
2. Er der ændringer til dagsordnen?
Formanden har et par tilføjelser, punkterne 3.1.3, 3.1.4 & 3.1.5 er tilføjet denudsendte
dagsorden.
3. Siden sidst
3.1. Formanden beretter
Grundet Corona er der meget stille, der er derfor ikke noget at berette.
3.1.1. Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen, Stejlehøjen
Jørgen og Henrik skulle have deltaget i bestyrelsesmødet i
grundejerforeningen Stejlehøjen. Men mødet er udsat til en gang i februar
grundet Corona.
3.1.2. Trailerordning
Herbert har fået en del fejlmeldinger på trailerne. Alle fejlmeldinger har Herbert
taget hånd om.
Der er par nye fejlmeldinger på traileren der står på Kilden, bla. Skal der indkøbes
en ny presenning. Herbert får kigget på det.
3.1.3 Hjertestarter- registrering hos Tryg
Hjertestarteren har været brugt af en hjerteløber og har været en tur på hospitalet.
Den er nu returneret til sin plads ved Dagli´brugsen. Der er uklarhed omkring om
den har været i brug. Der ikke er helt styr på registreringen af Hjertestarteren i
Trygfonden. Henrik påtager sig opgaven med at få hjertestarteren opdateret og
korrekt registreret.
3.1.4 Reklame fra administrationsfirma
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Vi har fået en henvendelse fra et administrationsfirma der vil sælge et program til
os. I det program kan al medlemsregistrering, indtægter og udgifter samles. Det vil
lette kassererens arbejde en del, men da udgiften til administrationen vil blive
fordoblet i forhold til hvad vi kender i dag, har vi takker nej tak til tilbuddet.
3.1.5 Gadelys hos Dagli´brugsen
Grundejerforeningen har henvendt sig til Dagli`brugsen, da der er en del af
udendørs belysningen ved Dagli´brugsen der ikke virker.
Torben tager kontakten med Dagli´brugsen med håb om der vil komme lys i
lamperne.
4. Kassererens indlæg
4.1. foreløbigt regnskab for 2020
Regnskabet for 2020 viser et overskud. Det nøjagtige regnskab er ikke færdigt endnu,
men er under udarbejdelse.
Jørgen har et par bilag der skal føres i regnskabet, han sender dem snarest til Henrik.
Hededanmark har foretaget vanding af 2 træer på Svalehøjen efter aftale med
bestyrelsen
5. Aktiviteter
5.1. Fastelavnsarrangement med Dagli´brugsen
Forventningen er at fastelavnsarrangementet er aflyst i år, grundet Corona.
5.2. Generalforsamling
Generalforsamlingen er sat til den 25. marts. Med håb om at vi kan afholde
generalforsamlingen som planlagt, går vi i gang med forberedelserne. Grundet Corona
er landet lukket ned til og med den 28.02.2021. Vi håber der kommer en åbning af
samfundet, så generalforsamlingen kan afholdes som planlagt.
6. Eventuelt
Nanna: Plantekasser på Engen, mulvarpene har undermineret det hele. Vi bekæmper
ikke muldvarpene, men de laver en del skade desværre.
Næste møde: Virtuelt igen tirsdag den 16.02. kl. 19.00.
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