Ejerlavet Trylleskov strand
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. April 2016 Kl. 19:00
Mødet blev afholdt i mødelokale 23. Solrød Bibliotek. Solrød Center. 2680 Solrød strand

Til stede var:
Flemming Lindholm, Sabina Iversen, Jan Hasborg, Lars Sørensen,
Charlotte Nøhr Larsen, Bent Herlin Jensen og Michael Blom.
Afbud:

Ingen

Dagsorden i henhold til forretningsordenens § 8.
Dagsorden i henhold til forretningsordenens §8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Velkomst
Godkendelse af den udsendte dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og
repræsentantskabsmøde
Opfølgning af repræsentantskabsmødet
Konstituering
Ting til beslutning
1. Orientering fra Solrød Kommune
2. Samarbejdet med Solrød Kommune
3. Forberedelse til overtagelse af område 1B
4. Gennemgang af vedligeholdelsesaftale i 2016
5. Status for kassebeholdning, kontingentopkrævning 2016
6. Hjemmesiden
Meddelelser fra medlemmerne
Dato for næste Møde
Eventuelt

1

Ad 1:

Flemming byder velkommen.

Ad 2:

Dagsorden godkendes.

Ad 3.

Referater godkendes.

Ad 4.

Ved general forsamlingen fik vi ikke nogen nye suppleanter, så Jette
Zimmerman Pedersen er stadig, dvs. at vi kun har ‘en pt.

Ad 5:

Jan Hasborg vælges som Næstformand,
Flemming foreslog at vi laver en ”Grøn gruppe” bestående af ca. 2 -3
personer som tager sig af de grønne områder, og holder styr på at alt er
som det skal være.
Den Grønne gruppe er:
- Sabina
- Michael
- Flemming
- Lars

Ad 6.1:

Charlotte sender en liste over nye boligøer der er solgt samt
overtagelsesdato.
Bent kontakter Trygfonden mht. rednings udstyr ved søerne.
Charlotte foreslog, at vi laver et møde hvor vi ser på hvordan en
legeplads kan udformes.
Der er behov for etablering af en boldbane, evt. som et bur.

Ad 6.2:

Vi samarbejder fra sag til sag med kommunen, Fleming har
kontakten med kommunen.

Ad 6.3:

Det grønne udvalg går område 1B igennem for fejl og mangler og
der afholdes et møde med kommunen i perioden Maj - Juni 2016

Ad 6.4:

Vi har besluttet at vi springer rensning af søer over i år, da de er renset
i efteråret 2015 af kommunen.
Vi har fået fjernet nogle træer som var placeret uheldigt.
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Ad 6.5:

Kassebeholdningen er d. 21/4-2016 147.000 DKK.
Kasseren udsender faktura der indeholder nyt kontingent frem
til 31/12-2016, samt tilbagebetaling af overskydende kontingent fra
2015
Danske bank Flemmings skal overtage Mogens rolle med banken.

Ad 6.6:

Vi fjerner alle bestyrelsesmedlemmers adresser på hjemmesiden.

Ad 7:

Der holder hver dag en lastbil ved legepladsen på Fåreager,
Charlotte ser hvad der evt. kan gøres.

Ad 8:

Næste møde 16/6-2016 kl. 19:00

Ad 9:

Sabine har set G4S køre rundt.
Der er problemer med de håndværkere, der bygger på Trylleskov alle,
Charlotte ser hvad der kan gøres.

Mødet blev afsluttet kl. 21:28
Solrød, den
Bestyrelsen:
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