Referat af
Bestyrelsesmøde den. 16. april 2020 kl. 19
via Jitsi-video møde.
1. Velkommen
2. Ændringer til dagsorden.
-ingen.
3. Godkendelse af sidste referat.
-godkendt.
4. Siden sidst, orientering fra formanden.
4.1. Andelsboligforeningen Højen.
Dialog med andelsboligforeningen hensyn til vedligeholdelse af områder. Jørgen har
videregivet andelsboligforeningen hvilke områder der høre under dem.
4.2. Åvænget,fældning af træer
Grønne kile, ville gerne have fældet 4 birketræer og Jørgen har givet kommunen beske om at
den bare kan fælde træerne.
4.3. Grundejerforeningen Stejlehøjen
Ideen om at slå foreningen sammen med Mogenstrup Grundejerforening, vi venter stadig på
et udkast fra dem.
5. Grønne arbejder
5.1. Statusmøde med gartneren
Der afholdes et møde med gartneren ang. status på de opgaver der ligger. Jørgen og John
sætter et video-møde op eller en gå tur i det grønne. John kontakter og Henrik deltager også
i mødet.
5.2. Lars Slot, søen og blomstereng
Jørgen henstiller til at det skal på som et punkt, ved den kommende Generalforsamling. John
tager kontakt til Lars Slot ang. det videre forløb.
6. Kasserens tur
6.1. Status på kontingentinddragelse
Alle medlemmer vil modtage et girokort for den kommende opkrævning af kontingent til
Grundejerforeningen. Alle skal igen tilmelde opkrævningen til PBS.. ( 525 medlemmer a
´700,-kr) der besluttes så på den kommende Generalforsamling det videre beløb.
Henrik formulere en skrivelse der vil fremgå af indkaldelsen til Generalforsamlingen. Ang.
girokort og betaling.
7. Aktiviteter
7.1. Generalforsamling
7.1.1 Forslag til ny dato for afholdelse er fra formandens side 28/5-20
Datoen diskuteres og man bliver enig om at udsætte datoen til d. 16. eller 18. Juni 2020.
7.1.2 Spisning, forslag fra formandens side, ingen spisning p. gr. Af Corona og dermed øget
hygiejnekrav.
Enstemmigt vedtaget at næste Generalforsamling bliver uden spisning.
8. Næste møde.. den. 12. maj kl. 19 via video-møde eller hos formanden, Ageren 2
Sekretær Nanna Larsen..

