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Dagsorden til bestyrelsesmødet i Ornum Øst
27-04-2014 kl. 13.00
Lupinvej 11 hos Otto
Referent – Sofie
Til stede
Til stede:

Jørn G. Larsen
Ole Hansen
Otto Kinder
Jens Nielsen
Sofie Janning Hansen

Afbud:

Inge Ø. Bæth

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning fra sidst / Orientering mellem bestyrelsesmedlemmer
Godt med vejskilte med hastighedsbegrænsning, ros fra beboerne.
Godt med belægning, mangler dog at kunne se dækslerne.
Vi skal have opdaterer drænkortet, men nye dræn, rep. af dræn og dæksler???
Snepinde indkøbes til at sætte i stedet for dem vi har lånt. Jens står for det.
Rigtig flot hjemmeside, Otto kunne tænke sig at billederne kan være statiske på hjemmesiden, det var
der ikke helt enighed om.
Reflekserne virker ikke, ny løsning på vej. Vi prøver at sættes dem fast på med popnits.
Henrik Hagbard vil gerne være med i en arbejdsgruppe omkring vildkattene.
Beslutninger omkring dræn, hvornår er det i idéfasen og hvornår er det besluttet? Vi skal have klare linjer omkring hvem der gør hvad og hvornår en beslutning er taget og kan udføres.
Træ’er hvad er godt og hvad er skidt? Billedserier på hjemmeside. - udestår
Bro’erne den hvide bro (opkørsler), den næste bro (mangler mange brædder og er farlig) - udestår

3. Generalforsamling
- Indkaldelse, afholdelse, budget/regnskab, vedtægter, visionsplan osv.
- Indkaldelse
- Beretning, Jørn har skrevet beretning og alle andre kommenterer og kommer med input.
- Beretningsdebat i grupper – Jørn står for den del
- Visionsdebatten/gruppesnak: Sofie står for den del
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Jørn printer materialet, Sofie laver labels, pakker og afleverer dem i området og Jens kører på posthuset med
resten. Sofie sender desuden materiale til dem der har leveret deres E-mail adresser.
-

Budget: Blev underskrevet af bestyrelsen.
Regnskab: Blev underskrevet af bestyrelsen.

4. Evt.
Vi har et udestående mht. Dr. Margrethesvej/Violvej, det er virkelig en øjebæ. – Hvad gør vi, udestår til næste møde.
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