GRUNDEJERFORENING EN GRØNNEHAVE

Referat fra 1. Bestyrelsesmøde 20. oktober 2008 hos Thor

Inger Lise have adresseliste, (ny medsendes), vedtægter samt
Kopi af byplanvedtægt nr. 11 med til alle.
IL undersøger om ”fællesforeningen af Grunderejerforeninger i København” har fået
bestyrelsesskiftet at vide.
Referat fra ekstraordinær Generalforsamling vil Thor omdele.
Hvordan vil vi arbejde fremover og hvem gør hvad:
Referatskrivningen kommer til at gå på ”skift”, alle opgaver fordeles med forskellige
tovholdere. Der vil ikke, fremover fremgå nogen som helst omkring økonomiske forhold for
grundejerne med hensyn til gæld og lignende, i referaterne.
Peter laver en ”TO DO” liste hvor vi så ridser opgaverne op med tovholdere og dato for
færdiggørelse. Vi gennemgår listen på hvert møde og opdatere.
Vores problem ”Harrestrup alle 2” – vi føler os helt til grin over den sagsbehandling
kommunen har foretaget, Thor prøver at tage nogle billeder.
Peter vil opstarte en hjemmeside og finde ud af navnet herpå. Vi bibeholder dog fortsat
GroupCare. Hertil kommer at vi er nød til at have et kursus af Allan i brugen.
Økonomi – herunder lånedokumenter m.v.
o Udestående på kontingent – Connie har helt styr herpå. Ny
kontingentopkrævning ud i marts 09
o Udestående på lån – her skal girokort ud i februar 09.
• Veje
o 1-års gennemgang på vejprojekt – Poul-Erik og Peter deltager får besked
lige så snart vi har dato herfor.
Takkegave til John – Allan vil sørge herfor.
Spørgsmål som vi skal have opklaret:
IL hører hvad har den gamle bestyrelse gjort i forbindelse med ”vejlån” med hensyn til
de parceller som ikke har reageret. Dette fremgår ikke at listen over status på
låntagere.
Vi mangler fortsat at få 3 lånedokumenter ind.
Der var enighed om at vedtægter og bestyrelsens adresseliste uddeles til nye beboere
med hjemmesideadressen.

GRUNDEJERFORENING EN GRØNNEHAVE
DATOPLAN FOR KOMMENDE BESTYRELSESMØDER
1o. november 2008

kl. 19.30

hos Poul-Erik

05. januar 2009

kl. 18.30

JULEFROKOST hos Inger Lise (”den bedre halvdel”
inviteres med)

19. januar 2009

kl. 19.30

hos Peter

02. marts 2009

kl. 19.30

hos Connie

11. maj 2009

kl. ?

Generalforsamling ”I en lille have”

