Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Onsdag den 11. april 2018 kl. 20.00 hos formand Svend Bjerrum Hansen, nr. 29
Deltagere:
Svend Bjerrum Hansen, nr. 29
Cindy Kryger Sørensen, nr. 38
Henning Jensen, nr. 2
Dorthe Kyhn Boisen, nr. 21
Pia Holm Hansen, nr. 28
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Godkendelse af referat fra seneste møde den 27/2
Referatet godkendt uden bemærkninger. Er lagt på hjemmesiden
Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Svend Bjerrum Hansen, nr. 29: Formand
Pia Holm Hansen, nr. 29: Næstformand og referent
Cindy Kryger Sørensen, nr. 38: Kasserer
Dorthe Kyhn Boisen, nr. 21: Sekretær
Henning Jensen, nr. 2: Bestyrelsesmedlem/alt mulig mand
Udsendelse af reminder om rettidig indbetaling af kontingent
Sekretæren sender en reminder ud til samtlige grundejere vedrørende kontingent for 2018.
Betalingsfristen er den 30.04.18, og kontingentet for 2018 er fastsat til kr. 600,Græsslåning
Henrik Nielsen forestår græsslåning på fællesarealerne igen i 2018. Bestyrelsen tager kontakt til
grundejerne i nr. 20 og 51, og opfordre dem til, at vedligeholde de ledige grunde.
Legeplads
Der indkøbes 2 nye net til fodboldmålene, disse indkøbes så de er klar til montering i forbindelse
med arbejdsdag på fællesarealet.
Arbejdsdag på fællesarealet
Alt træværk på fællesarealet trænger til olie/maling. Dette indkøbes til arbejdsdagen. Bestyrelsen
håber på stor opbakning, og opfordre så mange grundejere som muligt til at deltage i en dag med
hygge på fællesarealet med naboerne. Bestyrelsen medbringer popcorn og snobrødsdej.
Bestyrelsen indkøber grillpølser, så arbejdsdagen sluttes af med grillpølser.

Formanden har sendt en mail til Vejen Kommune vedr. fodhegn mellem stien og nr. 29. Hvis ikke
kommunen ser velvilligt på opgaven indkøbes materiale til opsætning af fodhegn ifm.
arbejdsdagen.
Udarbejdelse og rundsending af kombineret telefon- og e-mail liste
Telefonlisten opdateres, således e-mail adresser fremgår på listen, som aftalt på
generalforsamlingen. Sekretæren udsender en opdateret liste.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at LISTEN IKKE MÅ OVERDRAGES/OFFENTLIGGØRES TIL 3.
MAND.
Facebook
Bestyrelsen opretter en lukket gruppe på Facebook for alle grundejere i Nedersøparken.
Arbejdsdagen annonceres på Facebook.
Der sættes link ind til hjemmesiden.
Velkomst til nye beboere
Pia indkøber velkomstbuket til de nye grundejere i nr. 32.
Eventuelt

