Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. april 2018
Tilstede: Frank Svendsen, Jette Iversen, Helmuth B. Jensen, Anette Andersen
Referent: Anette Andersen
Fraværende: Kenn H. Kristensen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Præsentationsrunde
Siden sidst.
Økonomi
Oprydningsdag 5.5.2018 + besigtigelse af legepladsen.
Stamvejen
Eventuelt
Næste møde

Ad. 1

Vi præsenterede os bordet rundt
Arbejdsopgaverne blev fordelt : sekretær: hjemmeside, referent, mail, rettelser i convensus
Kasserer: godkendelse af fakturaer, E-boks
Næstformand: Stamvejen + Kenn
Formanden: Udsende/indkalder til bestyrelsesmøder, Forsikringsforhold, beretning til
generalforsamforsamling,

Ad. 2

Jette tager fat i Irene og forhører om alt hvad der har med banken at gøre, er i orden.
Helle IP, har sendt en mail vedr. støj før kl. 07.00. problemet er løst, så vi lader det ligge der.

Ad. 3

Bertel sætter de nye medlemmer ind i convensus. Jette tager fat i Irene mht. økonomi
Bertel betaler regninger, påtegnet af enten Jette og Frank.

Ad. 4

Arbejdsdag: Start kl. 10.00 – 11.30 og så griller vi pølser tilmelding 1. maj på vores mail
koustrupmark@koustrupmark.dk

Arbejdsopgaver:
Helmuth tager sig af indkøb mv.
Anette indkalder, og smider sedler i postkassen
Hvis der skal købes ind til legepladsen, gør Frank det

Legepladsen: fjernes græs under gynge
Fjerne ukrudt i solitærtræerne på volden og langs vejene.
Fjerne ukrudt i hækken langs stamvejen
Fjerne ukrudt ved aroniahækken på hjørnet ved etape 1

Ad. 5

Der skal nedsættes en vejlaug for stamvejen. Helmuth finder ud af hvordan vi kommer
videre, og snakker med Kenn om det er noget han har lyst til at deltage i.
Helmuth har haft kontakt til Fink Byg, og fik nogle kontaktpersoner som vi kan henvende os
til hvis der opstår problemer. Der bliver rettet op på de ting vi indtil videre har påpeget.
Helmuth følger op på det løbende.

Ad. 6

intet

Næste møde
Torsdag den 6. september hos Jette i nummer 122 kl. 16.30

