BESTYRELSESMØDE
11.01.2019 KL. 19.15
Deltagere: Sune, Rasmus, Bjørn, Ole & Maria
Afbud: Sted: Hos Ole

1) Valg af ordstyrer & referent v/ alle
-

Referent Ole

2) Siden sidst v/ Maria
-

Oversigtsskilt færdigt og opsat.

-

Arbejdsdag 27. oktober 2018 – vellykket. Desværre ikke så mange deltagere fra de
nye etaper.

-

Der afholdes ny arbejdsdag i april/maj måned.

-

Rørstensgården – lokalplan. Vedtaget i den oprindelige udgave. Der er således ikke
taget hensyn til vores ønsker om flere adgangsveje til området. Der er dog lagt op til,
at der senere skal kigges på en samlet plan for området. Lokalplanen ligger på vores
hjemmeside.

3) Økonomi & indbetalinger v/ Ole
-

Alle har indbetalt kontingent/indskud. Vintertjeneste indtil videre noget billigere end
sidste år. Aktuel saldo på Foreningens konto kr. 181.240,71. Så ingen udfordringer i
forhold til økonomi/budget.

4) Vintertjeneste v/ Rasmus
-

Der har endnu ikke været behov for saltning/snerydning. Bestyrelsen skal sammen
vurdere behov og sende SMS/ringe til entreprenøren. Vi skal være opmærksomme på
dette. Drøftet behov for en ”vejansvarlig” der kunne have lyst til at påtage sig
opgaven – vi tager det med på generalforsamlingen.

5) Vedligehold grønne områder v/ Rasmus
-

Der skal forhandles ny kontrakt på etape 2 og 3. Rasmus og Sune tager møde med
Wicksit.

6) Fællesarealer v/ Rasmus & Maria
-

Beplantning etape 2 og 3. Kommunen planter frugttræer etape 2 og 3. Det skal
aftales, hvornår beplantning skal ske. Umiddelbart tænker vi, at det bør ske i
efteråret – idet der ellers måske skal vandes igennem sommeren.

-

Indkøb af havebænksæt. Det skal helst være vedligeholdelsesfrit. Og de skal være
støbt fast. Maria undersøger.

7) Velkomstgaver v/ Bjørn.
-

Alle har fået velkomstgaver.

8) Generalforsamling 18. februar 2019.

-

Sted: Endnu ikke afklaret. Vi overvejer et par muligheder på Frederiksberg skole og
Sorø Gym. efterskole.

-

Emner – vi tager udgangspunkt i dagsorden fra 2018.

9) Diverse
-

Status riste v/ Sune – vi mangler ca. 40 meter. De kan købes billigere end tidligere.
Kommunen har givet accept på at dække denne rest-udgift henset til vores
oprindelige aftale med dem.

-

Vores hjemmeside trænger til en opgradering. Rasmus Sinding vil gerne hjælpe.
Rasmus F. taler med ham.

